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ৃ অবতরণিকা 

১৩০২*সাল হইতে “সাধনা এবং “ভারতশ'তে পিরাজদ্দৌলাশশর্ষক যে 
সকল এ্ীতহািক প্রবন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল, তারই সংশোধিত ও 
পরিবদ্ধি'ত কলেবরে পযুস্তকাকারে মুদ্রিত ছইল। * 

নবাবী আমলের ইতিহাস সংকলন করা ক্রমেই কঠিন হইয়া উাঠিতেছে ; 
_ মুল দাঁলল পত্র কিছুই আর এদেশে নাই, মুর্শিদাবাদের নবাব-দগ্তরেও 
তাহার অনুলাপ রক্ষিত হয় নাই।+1 চ্ট;য়ার্ট যখন ইতিছান সংকলন 

করেন, তখনই সেগুলি বিলাতের হম্মঠযতলে পড়িয়া একর্প অপাঠ্য 
হইয়া উঠিয়াছিল, না জান এত দিনে সেগুলি আরও কত জরাজীর্ণ 
হইয়া উঠিয়াছে। | 

সেকালের লেখকদিগের মধ্যে মুসলমান এবং ইংরাজদিগের গ্রস্থাদিই 
এখন একমাত্র অবলম্বন ; পত্তুগণজ, ফরাসী এবং ওলন্দাজগণ ধাহা কিছ 

[লাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এখনও এদেশে অজ্ঞাত । $ 

মুসলমান-ইতিহামের মধ্যে সাইয়েদ গোলাম ছোসেন পপায়রউল:-- 
মুতক্ষরীণ” গোলাম হোসেন সলেমশর পরয়াজ-উস্ ললাতিন*, এবং সাইয়েদ 
আলির “তািখ-ই-মনসুর”” নামক পারশ্যগ্রস্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

_* প্রথম মুসতা্ধনের পর এই প্রস্থ ক্রমশঃ সংশোধিত ও পরিবর্ধিত হইক্সাছে।.. 
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“মুতক্ষরীণ” ১৭৮৩ খঙ্টাব্দে সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। হাজি, মুস্তাফা 

নাম-ধারশ একজন ফরাসী পাগুত ইহার সব্প্রথম ইংরাজি অনুবাদক ; 
তাঁহার অনুবাদে অনেক ম্বকৃত টণকাও সংযুক্ত হইয়াছে । গভর্ণর জেনারেল 

ওয়ারেন হেষ্টিংসের প্রাইভেট সেক্রেটারি জোনাথান স্কট- আর একখানি: 

ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন । লক্ষৌনিবাসণ মুশ্পী নওলাকশোরের যন্ত্রে 
একথানি উদ্দ: অনুবাদও প্রচারিত হইয়াছে । উদ্দ+ অনুবাদ এবং মুস্তাফার 

ইংরাজী অনুবাদ মুল গ্রন্থের আনুপহার্বিক অনুবাদ ; *কটের অনুবাদ 
রীতিমত মৃলানুযায়শ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মুলগ্রস্থ ও এই কল 

অনুবাদ দংপ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে । * 
শরয়াজ-উস-সলাতিন” ১৭৮৭--৮৮ খঙ্টাত্দে সম্পূ্ণতা প্রান্ত হয়। 

ইহার অনুবাদ হয় নাই ; এঁসয়েটিক সোসাইটির যত্বে মুলগ্রস্থ ম:ুদ্রিত 

হইয়াছে এবং একখানি বাংলা অনুবাদ প্রচারকরিবার আয়োজন হইতেছে । 4 
"তারিখ-ই-মনসূরণ” অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থ * ইহাও অন:বাদ্দিত 

হয় নাই। সুবিখ্যাত প্রাচ্যপাণুত অধ্যাপক ব্রকম্যান ইহার সারাংশ 
সংকলন কারয়া গিয়াছেন, তাহা এপিয়েটিক সোসাইটির যত প্রকাশিত 

হইয়াছে। 

ইংরাজদিগের মধ্যে যাঁহারা লেখনগ ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের 

রনা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দুই ভাগে বিতক্ত। অপ্রকাশিত হভ্ভালখিত 
অনেক পুরাকাহিনগ বিলাতের প্বৃটিশ মিউিয়মে” হেন্টিংশ্বগ্তর নামে 

সবত্বে রক্ষিত হইয়াছে। প্রকাশিত পযস্তকাদিও এখন ক্রমশঃ দম্প্রাপ্য 

হইয়া উাঠতেছে। 

* এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর মুস্তাফার অনুবাদ পুনমুত্রিত হইয়! লৌক-সমাজে 

স্থপরিচিত হইয়াছে । 

+ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর রিয়াজের ইংরাজী ও বাঙ্গীল। অনুবাদ রন্থাকারে 

প্রকাশিত হইয়াছে। 



|০/০ 

সর্মসাময়িক প্রকাশিত হীতিছাসগুি তিন শ্রেণীতে বিতক্ত ; -রীতি- 
মত ইতিহাদ, রাজকীয় দপ্তর, ক্ষুত্র ক্ষুত্র পুভ্তিকাদি। রীতিমত ইতি- 
হাসের মধেয অম্মি“র “ইন্দোস্থান” সব্বশ্রেন্ঠ ; লেখক বহ্বৎদর বাৎগালায় 
এবং মাদ্রাজে বাস করিয়া সমসাময়িক-রাজপুরূষগণের জঙথায়তায় এই 
সুবৃহতৎ ইতিহাস সংকলিত কাঁরয়াছিলেন। পরবত্ত” ইংরাজলেখকগণ 
সকলেই অজ্পাধিক পরিমাণে “ইন্দোস্থানেশ্র নিকট খণখ। 

রাজকায় দপ্তরের অনেকগুলি লমসামাঁয়ক কাগজপত্র একক্র সামমলিত 

কয়া মহাত্মা পার্দরী লং এক সংগ্রহপনস্তক প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং 

পালি'়ামেণ্টের কমিটির একখানি সুব্হৎ রিপোট' প্রকাশিত হইয়াছিল ; 

__এই উভয় গ্রন্থই অনেক তত্বকথায় পাঁরপহূর্ণ! * 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাম্তকাদি যে কত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা 

নির্ণয় করা হজ নহে। তন্মধ্যে হলওয়েল শক্রাফটন এবং আইত্সের 
লেখাই লমাধক উল্লেখযোগ্য ৷ ইচ্হারা সকলেই সমসামক্লিক দর্শক ও কোন 
কোন এঁতিহাপসিক ব্যাপারের নায়ক । 

এই সকল পুরাতন গ্রস্থাদি বহুবিধ বাগৃবিতণ্ডায় পাঁরপর্ণ | সমস্তগুলি 

ংগ্রহ করিয়া, মতপার্থক্যের যথাযথ সমালোচনা করিয়া, তদনুসারে 

সৈকালের ইতিহাস সংকলন করা কেবল যে বহুব্যয় ও বহ-শ্রমসাধ্য ব্যাপার 
তাহাই নহে,-যত্্ব চেষ্টা এবং অধ্যবসায় থাকিলেও, একেবারে অমশন্য 

হইবার সম্ভাবনা নাই। এরহপ অবস্থায় সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস সংকলনের 
চেষ্টা নিতান্তই অনাধকারচ্চণ হইল। 

[িরাজদ্দৌলার কলৎককাছিনীতে ম্বদেশ-বিদেশ সমাচ্ছ্ন হইয়া 
রহিয়াছে । কলের ইতিহাস সব্বজনপারিচিত। কলচ্কসৃষ্টির ইতিহাস 
সেরূপ নছে। তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে গিয়া, কর্তব্যানরোধে 

__». এই প্রস্থ প্রকাশিত হইবার পর শ্রীযুক্ত এস. সি. হিল সঙ্কলিত সমসাময়িক অনেক 
কাগজপ্ 35:0885] 10 15806-7 নামে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে । 



স্বদেশ বিদেশের অনেক প্রতিভাশালণ সাহিত্যমেবকের সুললিত বর্ণনার 

সমালোচনা করিতে হইয়াছে । সকলস্থলে “পত্যং ব্রুস়্াৎ প্রিয়ং ব্রুয়াৎ 
ন ব্রুয়াৎ সত্যম প্রিয়ং”--এই পুরাতন অনুশালনবাক্য পালন কারতে পারি 

নাই। হীতিহাল সত্যের উপরেই প্রাতশ্ঠিত। সুতরাং ইতিহাসের মধযাদা- 
রক্ষার জন্য অনেক স্থলে ব্যথিত হ্া্য়ে অনেক অপ্রিয় সত্য উদ্ঘাটিত 

করিতে হইয়াছে । 

িরাজকল্ক প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, _প্রাচখন এবং আধুনিক । 
এই সকল কলঙ্ক আবার দুই শ্রেণণতে বিভক্ত, লিখিত এবং অলাখিত। 
প্রাচীন 'লাখত কলঞ্কসংখ্যা আধক নহে । আধুনিক লিখিত কল্কসংখ্যা 

অধিক। কিন্তু অলিখিত কলচ্কের নিকট লাখত কলগক পরাজয় স্বীকার 

করিয়াছে। লিখিত কল্কগুলি ইতিহাসে সীমাবদ্ধ । অলাখত কলচ্ছের 
আর সীমা নাই ;১--তাহা এখনও থাকিয়া থাকিয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে । 

এই সকল কারণে আমরা এখনও চিরাজদ্দৌলার নামে শিহারিয়া উঠি এবং 
তাঁহার নামে কলঙ্ক সৃষ্টি করিবার সময়ে অথবা কলঞ্করপাম্বাদন করিবার 

সময়ে সত্য মিথ্যার আলোচনা করিতে আগ্রহ প্রকাশ কার না। যে 

ম্থাক্বার পৃণ্যনামে এই ক্ষুজ্র “প্রীতহাসিক চিত্র” উৎ্সগরঁকৃত হুইল, তিনি 
বহুবৎসর এ দেশের বিল:গ্ত হীতহাসের পণ্কোদ্ধারকার্ষেয কার়মনে নিষুক্ত 
থাকিয়া, সম্প্রীত অণীবন-সন্ধ্যায় জম্মভূমির গৌরবোজ্?ল শাস্তশখতল শ্বেত- 
দ্বীপে বিশ্রামবৃাত্ত উপভোগ করিতেছেন। তান এদেশে থাকিবার সময় 

অনেক সহায়তা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্বব্বপরিচিত ভারতবাসা দরিষ্তর 

লেখককে সম্প্রাত লাখিয়া পাঠাইয়াছেন যে--91017875998 018 7৪৪ 

308029. 9206016028889  ঠ0810 1০5. 1” বলা বাহুল্য যে ইহাই 

শমরপেক্ষ ইতিহাসের সত্যানুমোদিত সরল সিদ্ধান্ত । এই প্রীতহাসিক 

চিত্রে সেই সরল জিদ্ধাত্ত কতদুর প্রমাণীকৃত হইয়াছে, পাঠকগণ তাহার 
সমালোচনা করিবেন | 



. /০ 

যাঁছাদের নিকট উপদেশ, সহানৃভৃতি এবং উৎসাহ লাভ করিয়া 

ীর্ঘকালের অধ্যবসায়ে শঁসরাজদ্দৌলা” সংকলিত মাদ্রত ও প্রকাশিত 
হইল, তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া মৌখিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা 
নিপ্্রয়োজন। ভৃতপহবর্ব সাধলা-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রবম্দ্রনাথ ঠাকুর 

এঁসরাজন্দৌলা'কে প্রথম পাঠক-সমাজে উপনীত করেন; *্ভারতণ*্র 
সম্পািকান্বয় তাহাকে সাছিত্য-সমাজে সুপরিচিত করিয়া পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত করিবার পথ হজ করিয়া দিয়াছেন ; মশরর-সম্পাদক, বেঙ্গলী- 

সম্পাদক, অমৃতবাজার পান্রকা-সম্পাদক, সাহিত্য-সম্পাদকঃ এডুকেশন 

গেজেট-সম্পাদক প্রভৃতি ঝগীয় সাছিত্যসেবকগণ ভারতাতে প্রকাশিত 

প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, তাহা পনুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পৃব্বেই, শঁসরাজ- 

দ্দৌলাপ্র প্রতি সমাদর প্রদর্খন করিয়া বিশেষ উৎসাহ বন্ধন কারিয়াছেন। 
ইচছাদের প্রত্যেকের নিকট চিরকতজ্ঞ রহিলাম। 

এই এতিহাসিক চিত্রে যে লকল প.ুস্তকাদি অনুপ্ত, অনুবাদিত বা 
সমালোচিত হইল, থাস্থানে তাহার নামোল্লেখ করা হইয়াছে । বাঁহারা এই 
পুস্তকের আদ্যন্ত পাঠ করিবেন, তাঁহাদের নিকট সবিনয় নিবেদন, তাঁহারা 

যেন ভ্রমপ্রমাদ লক্ষ্য করিলে তৎসংশোধনে সহায়তা করেন। নিবেদনমিতি | 

রাজসাহণ, 
শ্রীঅক্ষয়কুমার ধৈত্রেয় 

'আদ্বিন, ১৩০৪ 



প্রকাশকের নিবেদন 
শরাজদ্দৌলা'র পঞ্চম সংস্করণ অবলম্বনে পারিবাদ্ধত ও সংশোধিত 

কলেবরে এই নৃতন লংস্করণ মনদ্রিত হইল। 

0810069, 7186071081 900196 কত্তর্ক আহত বিচারসভায় 

অন্ধকূপ-হত্যা সম্বন্ধে গ্রন্থকার ইংরাজীতে যে বক্তৃতা করেন, তাহা 

01059) 0৫ 006 02100662 1718601195] 9091865, ০1. সে, 

7১8৮ 1, 3091 ০. 21 পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল | পববর্ধ পদ্য 

কয়েক সং্করণে তাহা শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ মৈত্রেয় বি-এল কর্তক বঙগ- 
ভাষায় অন্াদত হইয়া এই গ্রন্থের শেষভাগে মুদ্রিত হইয়াছে । এই 

সংস্করণে সমণচীনবোধে সেই অনযুবাদের পরিবর্তে মুল ইংরাক্গী প্রবদ্ধটিই 
পারশিষ্টরদপে গ্রস্থাস্তে সংযোজিত হুইল । আশা করি ইহাতে অনেকের 

কৌতহল চাঁরতা্থ ছইবে | দিবেদন ইতি । 

চৈত্র, ১৩৩২ প্রকাশক 
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গিবা্দৌলা 
গরম গরিচ্ছ্ে 

সেকালের সুখ-দুঃখ 

নবাব পিরাজদ্বীলার নাম সকলের কাছেই সুপরিঠিত। তানি 

আতি অল্প দিন মাত্র বাঃগালা, বিহার, উডিষ্যার সিংহাসনে বসিম়াছিলেন ; 

কিন্তু সেই অল্প দিনের মধোই দ্ব্দেশে এবং বিদেশে আপন নাম চির- 

স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন । 

ইংরাজেরা একবার তাহাদের দেশের একজন হতভাগ্য নরপাঁতকে 
নর-নলি দিয়াছিল। ঘাতকের শ।শিত কুঠার যখন গেই রাজমুণ্ড 

দ্বিখাগুত করে, শোণত-লোলপ জনপাধারণ তখন উন্মত্ত পিশাচের 

মত ভৈরব নৃত্যে করতালি দিয়া কিছু দিনের জন্য প্রজাতন্ত্র সংস্কাপত 

করিয়াছিল। কিন্ত তখনও তাহাদের দেশের কুটীরে কুটারে, দুরে দুগে? 

প্রাসাদে প্রাসাদে কত কযক, কত সৌনিকঃ কত সম্ভ্রান্ত পাঁরবার দর্ঘ- 

িম্বাস ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালী যখন ষড়যন্ত্র করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে 
গৃহতাড়িত করে, মরণের নশংদ আদেশে নিরাজ-মুণ্ড যখন দেহচ্যুত 

হয়, দেশের রাজা প্রজা তখন কলে মিলিয়া বিশ্বাঘধাতক মখুরজাফরকে 

নিংহামনে বাইয়া তাঁহার কপাক্টাক্ষের প্রতীক্ষা করযোড়ে দাঁড়াইয়া 

ছিলেন $--সিরাজের শে।5নার পাঁরণামে তাঁহার জন্য কেহই একবিম্ৰ 

হযোচনের অবসর পান নাই। 



২. সিরাজদ্দৌলা 

এসকল এখন পুরাতন কথা । দেশের আর সে অবস্থা নাই; 

লোকের আর সে তীব্র প্রাতাহংসা নাই ? পিরাজ এবং তাঁহার সমসাময়িক 
রাজা প্রজা সকলেই ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ কাঁরিয়াছেন। এখন 
বোধ হয়, বাঞ্গালণ ষথার্থ নিরপেক্ষভাবে সিরাজ-চাঁরত্র আলোচনা করিবার 
অবসর পাইবেন । 

[িরাজদ্দৌলা নাই। তাঁহার সময়ে যে বাঙ্গালা দেশ ছিল, সে বাচ্গালা 
দেশও নাই । মোগল বাদশাছেরা * “সমুদায় মানব জাতির ম্বগ'তুল্য 
বঙ্গভহমি” বলিয়া অন:শাসনপত্রে যাহার উল্লেখ করিতেন, সে ন্বর্গ এখন 

গৌরবচয্যুত, হৃত-সব্ব-স্ব কাঙ্গাল-ভ্যাম ! সে শিল্প নাই, সে বাণিজ্য নাই, 
বাঙ্গালীর সে রাজপদ মম্ত্রপদ নাই, জমিদারদিগের সে জশবনমরণের 
[িচারক্ষমতা নাই ;সে বাহুবল, সে রণকৌশল, সকলই এখন হীতিহাসগত 
অতত কাছিনশতে পর্যযবসিত হইয়াছে । সিরাজদ্দৌলা যে সময়ের লোক, 
সে সময় এখন বহ্দংরে সায়া পাঁড়য়াছে। 

এক সময়ে এ দেশে মূললমানের নামগন্ধ ছিল না। হিন্দুস্থান কেবল 

হিন্দু আধবাসীর শঞ্খঘণ্টারবে প্রাতিশব্দিত হইত । কিস্তু সে বহু দিনের 
কথা। দেকালের নকল চিত্রই এত পুরাতন, এত জরাজশণঃ এত অস্পম্ট 

হইয়া উঠিম্নাছে যে, এখন আর তাল করিয়া তাহার সৌন্বয বিচার 
কারবার উপায় নাই | বছু দিন হইতে এ দেশ হি্দু-মুসলমানের জল্মতমি 
বলিয়া পরিচিত হইয়াছে ; গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, বহুদিন হইতে 
হিপ্বু-মুসলমান বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া জীবন-সংগ্রামে জন্মতূমির 
রণপতাকা বহন কাঁরতেছে। িরাজদ্দৌলার সময়ে হিন্দু-মুসলমানের 
মধ্যে ধম্মগত পার্থক্য ছিল? কিন্তু ক্ষমতাগত, পদগৌরবগত কোনই 
পার্থক্য ছিল না। মুসলমানের পারিচ্ছদ, মুসলমানের শিষ্টাচার, 

ক 2108 500 & 07510865910, 



হিন্দু-মুসলমান ৩ 

মুসলমানের প্রয়োজনাতত-সৌজন্য-পারপ্রুত, শ্লথ-বিন্যস্ত, শ্ুুতিমধুর, 
সুমাজ্জত যাবশিক ভাষা এবং পদবিজ্ঞাপক, ঘাবানক উপাধি গৌরবের 
সঙ্গে ছিন্দ.-ম£সলমান সমভাবে ব্যবহার করতেন । 

দিল্লশর বাদশাহ নামমাত্র বাদশাহ ; বাঞ্গালার নবাবই বাগ্গালাদেশের 
প্রকৃত “মা বাপ” হইয়া উঠিয্াছিলেন । সেই নবাব-দরবারে ছিন্পু- 
মুসলমানের কোনরূপ আমনগত পার্থক্য বা ক্ষমতাগত তারতম্য ছিল 
না। বরং অনেকাংশে হিন্দুদিগেরই বিশেষ প্রাধান্য জন্মিয়াছিল | 
বিলাস-লোল্প মুসলমান ওমরাহছগণ আহার-বিহার লইয়াই সমধিক ব্যস্ত 
থাকিতেন ; কম্্মকুশল ছিন্দু অধিবাপিগণ, কেহ রাজা, কেহ মন্ত্রী, কেছ 

কোবাধ্যক্ষ, কেহ বা সেনানায়ক হইয়া বুদ্ধিবলে, শাসনকৌশলে, বাহবিক্রমে 
বাঙ্গালা দেশের ভাগ্য-বিৰর্তন করিতেন । 

মুসলমান নবাব আপনাকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ 
করিতেন না। বাঞ্গালাদেশই তাঁহার স্বদেশ এবং বাঞ্গালশ-জাতিই 
তাঁহার স্বজাতি হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকোষের ধনরত্ব বাঞ্গালাদেশেই 
সাঁঞ্চত থাকিত ; যাহা ব্যয় হইত, তাহাও বাঙ্গালিগণ কেছ জরব্যবিনিময়ে, 
কেহ শ্রম-বিনিময়ে কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে পারিত। দেশের টাকা 
দেশেই থাকিত, তাহা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে চিরনিব্বাসিত 
'হইত না। 

সেই একদিন, আর এই একদিন । আজ সে দিনের বিল্প্ত কাহছিনপর 
'আলোচনা করিতে হইলে, অতাঁতের স্বপ্ন-সমূুদ্র সম্তরণ কাঁরয়া সেকালের 

বাস্তব রাজ্যের, বাস্তৰ চিত্রপটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে; 
সেকালের চক্ষদ লইয়া, সেকালের প্রাণ লইয়া, সেকালের ইতিহাস 
অধ্যয়ন করতে হইবে। সে ইতিহাস কেবল: হতভাগ্য পসরাজন্দৌলার 
অন্ম-বেদলার ইতিহাস নহে )__ভাহা আমাদিগের পৃজনপয় পিতরপভামহের 
সুখ-দুঃখের ইতিহাগ । 



৪ সিরাজদ্দৌল। 

[িরাজদ্দৌলার সময়ে বাশ্গালাদেশে ১৩ চাকলায় এবং ১৬৬০ পরগণায় 
বিভক্ত ছিল | * পরগণাগুলি কোন না কোন জমিদারের অধিকারভ-ক্ত 
ছিল । তাঁহারা বাহুবলে আপন আপন রাজ্য রক্ষা করিয়া, বিচারবলে 

দুষ্টের দমন ও শিচ্টের পালন করিয়া, যথাকালে নবাবসরক্ষারের রাজম্ব 

দিতে পারিলে, তাঁছাদের স্বাধীন-শাক্তির প্রবল প্রতাপে কেহই বাধা দিতে; 

চাহছিত না। চাকায় চাকলায় এক একজন হিন্দু অথবা মুসলমান 

"ফৌজদার” অর্থাৎ শাসনকর্তা থাকতেন? তাঁহারা যথাকালে রাজদ্ব- 
পংগ্রহের পাহায্য করা ভিন্ন আত্যস্তরীণ শাসনকাে হস্তক্ষেপ করিতেন 

না । গঙ্গা, ভাগীরথাঁ, ব্রহ্মপুত্র বাঙ্গালীর বাণিজ্য-তাণ্ডার বহন করিত $ সে 

বাণিজ্যে জেত্-বিজ্জিত বলিয়া কোন শুজ্কদানের/তারতম্য ছিল না । মুসলমান: 

নবাব কোন কোন 'নাদ্দ্র্ট সময়ে পাত্র-মিত্র লইয়া দরবার কারিতেন, কিন্ত 

আত্যস্তরীণ শাসনকার্ে প্রায়ই মনোনিবেশ করিবার অবসর পাইতেন না । 
জগৎশেঠের ইতিহাল-বিখ্যাত বিস্তৃত-প্রা্গণে বা্দণাহের নামে স্বর্ণ ও 
রৌপ্যমুজ্া মত্ত হইত ? পরগণাধিপাতি জমিদারগণ জগৎশেঠের কোষা- 
গারে রাজন্ব ঢালিয়া দিয়া মহক্তিপত্র গ্রহণ করিতেন এবং কখন কখন, 

শিম্টাচারের অনুরোধে রাজধানীতে আপিয়া চোগা চপকান পরিয়া উষ্ণ 
বাঁধয়া, জানু পাতিয়া মুসলমান*-প্রথায় নবাব-দরবারে সমাসীন হইতেন। 

দেশে যে অত্যাচার আবচার ছিল না তাহা নছে; বরং অনেক 

সময়েই দেশে তয়ানক অরাজকতা উপস্থিত হইত | কিন্তু সে অরাজকতায়, 

জমিদার ও মহাজনগণ যতই উৎপশীড়িত হন না কেন, কৃবককুটীরে তাহার 

ছায়াস্পর্শ করিত না। কযকগণ যথাকালে হলচালনা করিয়া, ষথাপ্রাপ্ত 

শস্যসঞ্চয় করিয়া, স্ত্রীপুত্র লইয়া যথাসম্ভব নিরুদ্বেগেই কালধাপন করিত। 

দেশে দস্যু-তস্করের উৎপাঁড়নের অভাব ছিল নাঁ? কিন্ত দেশের লোকের 
সর আপি জজ বা রিপা কপ পপ থা বশ পপ ্্ জ্ 
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সেকালের অবস্থ। & 

'অস্ত্রশম্ত্র ব্যবহার়েও কোনরুপ নিষেধ ছিল না। সম্শ্রাস্ত বংশের যুবকেরাও 

লাঠি তরবারি চালনা করিতে জানিতেন ৷ দস্য--তস্করের উপজ্রব হইলে, 
গ্রামের লোকে গল বাঁধিয়া, রাঁত্র জাগিয়া, লাঠি ঘুরাইক়্া, মশাল জালাইয়া 
তরবারি ভাঁজিয়া, বর্শা চালাইয়া আত্মরক্ষা কারত। দস্যু-তস্বর ধরা 
পড়িলে, শ্রামবামীীরাই দশজনে মিলিয়া প্রয়োজনাতগত উত্তম-মধ্যম দিয়া 
লংক্ষেপে বিচার-কাযণ সমাধা করিয়া ফেলিত। 

ইহাতে যেমন দুঃখ ছিল, সেইরূপ সুখও ছিল। আজকাল দস্য:- 
তশ্করেরা উপদ্রব করিলে, কেহ কাহারও সাহায্য করিতে বাহির হয় নাঃ 

অসহায় গৃহস্থ ঘরে পড়িয়া আর্তনাদ করিতে থাকে । দপ্যু্দরল সব্্ধন্ব 

লুিয়া, মানসম্ভ্রম পদর্দীলত করিয়া, ছেলিতে দিতে ধারে ধীরে বছুদহরে 

চাঁলয়া গেল, গহস্থ পঞ্চায়ে ডাকিয়া থানায় গিয়া পুলিসে সংবাদ দিয়া 

আসে। দারোগা, বকসী, কনেম্টবল এবং চৌকণদার মহাশয় অবসর- 

অনুসারে একে একে শুভাগমন কারিলে, গৃহস্থ ব্যস্তসমন্ত হইয়া একহাতে 

চোখের জল মুছিতে মুছিতে, আর একহাতে তাঁহাদের যথাযোগ্য 

মর্যযাদা রক্ষার জন্য খণ গ্রহণে বাছির হয়। দস্য;-তস্কর ধরা পড়ুক বা না 

পড়ুক, ন্দেছে পড়িয়া অনেক গরাবকে নিষণ্যাতন সহ্য করিতে হয়, 
দুই এক স্থলে মিথ্যা অভিযোগ বলিয়া গৃহস্থকে রাজদ্বারে বিলক্ষণ 
বিড়ম্বনা তোগও করিতে হয় । সেকালে পুবিচারের সংক্ষযদ্ত্র ছিল না, 

সুতরাং কাহাকে ও বিচার-বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইত না। 
অনেক বিষয়ে অপুবিধা ছিল ; কিন্তু; অনেক [বিষয়ে সুবিধাও ছিল। 

পথ-ঘাট ছিল না, ত্বরিত গমনের সদ-পায় ছিল না, দাতব্য-5িৎসার 
এবং বিনামহল্যে বিতরণীয় ওষধালয় ছিল না;-_কিস্ত; লোকের ধনধান্য 
ছিল, ল্বাস্থ্য ও বাহ্বল ছিল; হাঅন্ন! হাঅন্ন! করিয়া দেশে দেশে 

ছুটিয়া বেড়াইবার বিশেষ প্রয়োজন হইত না। লোকে ঘরে বাসিয়া 

হাতে-লেখা ভুলট-কাগজের রামায়ণ মহাতারত পাঁড়ত, অবসর সময়ে 



৬ সিরাজদ্দৌল৷ 

কবিকঞ্কণের চগ্ডীঁর গান গাহিত এবং আপন আপন বাষস্থলীতে নিপুশ- 

ভাবে, প্রসন্নচিত্তে আপন কার্যে নিযুক্ত থাকিত। 

অতাব অল্প হইলে দহঃখও অল্প হইয়া থাকে ! সত্যতাবিকবোধী সংচিন্ধণ 
সুক্ষ-বস্ত্রের জন্য মকলেই লালায়িত হইত না; দেশের মোটা তাত মোটা 
কাপড়েই আধকাংশ লোকের একরকম দিন চলিয়া যাইত । পাঠশালায় 
গুরুমহাশয়ের অথবা তাঁহার বেত্রদণ্ডের মহিমায় যথাসম্ভব বিদ্যাভ্যাস করিয়া, 

বালকেরা অবসর সময়ে মাঠে মাঠে ছুটোছনটি কারিয়া বেড়াইত ; কখন বা 
ঘোডা ধাঁরয়া তাহার অনাবৃত পৃচ্চে নিতান্ত অসঞ্গত রহপে একজনের স্থানে 

দুই তিন জন চাপিয়া বদিত $ কখন বা বর্ধার জলে নদ, নদ, থাল, বিলে 
বাঁপাঝাঁপি করিয়া সাঁতার কাটিত ; সময়ে অসময়ে গহস্থের গরু বাছুর 

চরাইয়া, হাটবাজার বছিয়া, দিনশেষে ঠাকুরমার উপকথায় হু* দিতে দিতে 
স্নেহের কোলে ঘুমাইয়া পড়িত। যুবকদ্দল দিবসে তাস পাশা খেলিয়া, 
দাবা ব'ড়ে টিপিয়া, বৈকালে লাঠি তরবারি ভাঁজত ; সন্ধ্যা-সমাগমে সযত্ব- 
ন্যস্ত লদ্বা কৌঁগ দোলাইয়া অনাবৃত দেহ-পৌস্টবের গৌরব বাড়াইবার 
জন্য কাঁধের উপর রাঁঙন গামছা ছড়াইয়া দিয়া,বাবরশ-চুলে চিরুণী গঃশজয়া, 
শুক সারী অথবা নিতান্ত অভাবপক্ষে একটা পোষা বুল্বুল্ হাতে লইয়া, 
তাম্বুল-রাগ-রঞ্জত অধরৌচ্ঠে মৃদুমন্ব শিস্ দিতে দিতে পাড়ায় বেড়াইতে 
বাছির হইত। বৃদ্ধেরা গৃহকম্ম সারিয়া, পর্য্যাপ্ত তোজনের পর তৈলাক্ত 
িগ্চতনু দিবা-নিজ্রায় সমাছিত করিয়া, সায়াহ্ছে তামাকু সেবনের জন্য 

ভগ্তমণ্ডপে, নদীসৈকতে অথবা বক্ষতলে সমবেত হইয়া, দেশের কথা, 

দশের কথা, ও-পাড়ার মুখুয্যেদধের বিধবা তাজ্বধূর কথা, কত কি আবশ্যক 

অনাবশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়া, সন্ধ্যার পর হরিপঞ্ষীর্তভনে অথবা 

পুরাণ শ্রবণে ভক্ষি-গদগদ হৃদয়ে নিমগ্ন হইতেন । পমাজের যাঁহারা লক্ষী- 
রহাপণণ অন্ধণঞ্গিনণ, তাঁহারা দেবতা, ব্রাঙ্ষণ, আতিঘি ও পোষ্যবর্গের সেবা 
করিয়া, সময়ে অসময়ে ছেলে ঠে্গাইয়াঃ নথ নািয়া, চুল খুলিয়া, সন্ধ্যার 



একালের সভ্যতা থ 

শীতল বাতাসে পুকুর ঘাট আলো করিয়া বগিতেন ; কত কথা, কত রঙগরস 

_-তাহার সঙ্গে প্রৌটার সগব্ব-হস্তসর্চালন, নবীনার অবগ*নজাঁড়ত অস্ফূট 
সাখ-সম্ভাষণ এবং স্থবিরার স্খলন-বচনে শিবমহিম্নভ্তোত্রের বিকৃতি 

আবাত্ত করিয়া সান্ধ্যসা্মলনকে কতই মধুময় করিয়া তূলিত। 
সে দিন আর নাই। এখন আমরা সত্য হইয়াছি। বালকেরা 

দস্তোদ্গমের পহবের্ই ক, খ ধারিয়া পাঁচ ঘণ্টা স্কুলের কঠিন কাচ্চামনে কখন 
গাঁড়াইয়া কখন বা বসিয়া, বৈকালে গৃহশিক্ষকের তীব্র তাড়না গহ্য কারিয়া, 

আহার না করিতেই ঘুমাইয়া পডে ; যাবারা হা অন্ন! হাঅন্ন! করিয়া 
চাকুরীর আশায়, উমেদারশণীর আশায়, কখন বা শুধু একখানি প্রশংসাপত্র 

পাইবার আশায়, দেশে দেশে ছটটাছুটি কািয়া, অজ্প দিনেই অধ্যয়নক্িষ্ট 
দুবর্ধল দেছে নিতাস্ত অসময়েই স্থাবরত্ব লাভ করে; বৃদ্ধের অনাবশ্যক 
উৎসাহে সেকালের জীর্ণ খুষ্টার সঙ্গে উড্ডীয়মান জাতীয় জশবনকে বাঁধিয়া 

রাখবার জন্য পাড়ায় পাডায় দলাদলির বৈঠক করিয়া ক্ষুধাবৃদ্ধী করেন) 
আর সমাজের যাঁছারা লক্ষীর্পিণণ, সেই অন্ধণঞ্গিনীগণ অর্ধ-অবগুঞ্ঠনে 

স্বামী-পুত্রের সঙ্গে দেশে দেশে ফিরিয়া কেবল অনাবশ্যকরংপে চিকিৎসকের 

এবং দ্বর্ণকারের খণজালে জাঁড়িত হইয়া পড়েন। এ সকল বদি একালের 

সুখের চিত্র বাঁলয়া গব্ব করিতে পারি, তবে সেকালে দেশের লোকের 

সুখশাস্তির একেবারেই অতাব ছিল বলিয়া উপহাস করা শোভা পায় না। 



দ্বিতীয় গারছ্দে 
বাঁল্যলীলা 

রোমক-সভ্যতার তিরোভাবে ইউরোপথণ্ড অন্ধকারে ঢাকিয়া পাঁড়য়া- 
ছিল। শিল্প-বজ্ঞানের অভাবে, শিক্ষা্ীক্ষার দদ্শায়, ইউরোপায়গণ এক 

প্রকার অসত্য ববর্ধর হইয়া উঠিয়াছিলেন। মধ্যযুগের অবসানে আবার 

ইউরোপের সৌভাগ্য-সূ্ধয উদ্দিত হইল, শিক্ষার জ্যোতিতে আবার 
চারিদিক উজ্জল হইয়া উঠিল, উৎমাহ ও উচ্চাকাধ্ক্ষার তীব্র তাডনায় 

ধনরত্বের সন্ধানে লোকে দেশে দেশে ছুটিতে আরম্ত করিল, পুরাতন গ্রাঁক 

ও রোমান গ্রন্থাবলীর জরাজীর্ণ কণটদষ্ট দুই এক পাতা যে যেখানে কুডাইয়া 
পাইল, তাহাই লোকে আগ্রহের নহিত অধ্যয়ন কারিতে নিযুক্ত হইল। 

এইরূপ কালক্রমে ভারতবর্ষের নাম ইউরোপে প্রচারিত হইয়া পাঁড়ল। 
দেকালে “চ্ব্ণথনি” বলিয়া ভারতখর্ধের সুখ্যাতি ছিল; অধ্যবসায় 

ইউরোপণয়গণ সেই স্বণখনি হগ্তগত করিবার আশায় নানা পথে সমদদ্র-যাত্রা 
করিলেন এবং অধ্যবসায়গঃণে কালক্রমে ভারতবষে'র সন্ধান লাত করিলেন । 

দলে দলে ইউরোপীয় *্বেতাৎ্গগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে লাগিলেন; 

কিন্তু লেই প্বর্ণথান সহসা হস্তগত করিবার সের্প লম্ভাবনা না দেখিয়া * 

তাহার ধনরত্ব কুক্ষিগত করিবার আশায় দেশে দেশে বাঁণজ্যালয় খুলিয়া, 

পণাদ্রবা মাজাইয়া, ডাক হাঁক আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের পণ্যদ্্ব্য 
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সরফরাজ খাঁ ৯ 

কতকগন্ল কাচের পনৃতুল, এদেশের লোক তাহাতে তৃূলিল না। ইংরাজ- 
বণিক: গ্রামে গ্রামে সেই সকল পণ্যদ্রব্য বছিয়া প্বহৃত আচ্ছা মাল যাতা 
হ্যায়” বলিয়া অনেক চীৎকার করিলেন ; কৌতুক দেখিবার জন্য কেহ কেহ 
বোঝা নামাইতে বাঁলিল, কিস্তু এক জনেও “দওদা' করিল না।* 
সওদাগরেরা অবশেষে কুঠি খুলিয়া এদেশের কার্পাস এবং পষ্টবস্ত্র বিলাতে 

রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিলেন । কারবার বেশ জাকিয়া উঠিল, দেশের 

লোকের সঙ্গেও একট আধটু কারয়া আত্মীয়তার সুত্রপাত হইল। 
মুসলমান নবাব [িদেশশয় বাঁণকের সৌভাগ্য-গবের্বে সেরূপ আনদ্ৰ 

অনুভব করিলেন না। ইংরাজেরা কলিকাতা, গোবিদ্দপুর ও সূতানটশ 
নামক তিনখানি গগুগ্রাম লইয়া ছোটখাট একটি দুর্গ ও বাণিজ্যালপ্ন 

নিম্মাণ করিয়াছিলেন ; দিল্লীর নাম-সবর্বপ্ব বাদশাহের “ফরমান” 

দেখাইয়া জলে স্থলে বিনাশঃজ্কে বাণিজ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
এবং আরও ৩৮খানি গ্রাম ক্রয় কারবার ক্ষমতা-পত্র আনাইয়াছিলেন | 1 
নবাব মুশশিদকুলী খাঁ জামদারাদগকে শাসন করিয়া দিলেন, সুতরাং কেহ 

ইংরজের নিকট সচ্যগ্র ভূমিও বিক্রয় করিতে সাহস পাইলেন 
না) অগত্যা ইংরাজবণিক দেশে দেশে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতে 
লাগিলেন । 

দিল্লীর বাদশাহের বাহুবল ক্রমেই টুটিয়া আসিতোছিল। অযোধ্যায় 
এবং দাক্ষিণাত্যে দ্বাধখন মুসলমান-রাজ্য গঠিত হইতেছিল। শিবাজশর 
পদ্ানুলরণ করিয়া মহারাম্ট্রসেনা হিন্দসাস্ত্রাজ্য বিস্তৃত কিতোছিল ? 

দেখাদেখি বাঙ্গালার নবাবেরাও বাদশাহকে রাজকর প্রদানের আবশ্যকতা 
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১৬ সিরাজদ্দৌল! 

অদ্বীকার করিতোঁছলেন। বাঙ্গালা দেশ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন, কেবল 

কাগজপত্রে দিল্লীর অধীন বলিয়া পারিচিত হইতেছিল। 
এই সময়ে সরফরাজ খাঁ বাঙ্গালার নবাব । তিনি অল্পদিলের মধ্যেই 

লোকের বিরাগভাজন হইয়া উঠ্রিলেন। ইন্ড্রিয়লালসাই তাঁহার কাল, 
হইল | তিনি মোহাম্ধ হইয়া একদিন জগৎশেঠের প;ভ্রবধূকে খধাঁরয়া 
আনিলেন ; দেশের লোক একেবারে শিহরিয়া উঠিল! * রাজা ও 

ভমিদারবগ সকলে মালয়া সফররাজকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য মন্ত্রণা 

করিতে লাগিলেন । 

সেকালের জমিদারাদগের ক্ষমতা ছিল, পদগৌরব ছিল, দিল্লীর 

দরবারে পরিচয় ছিল। তাঁহারা দশজনে মিলিয়া বাদশাহকে ধরিয়া 

বসিলে ইচ্ছামত লোককে নবাব করিতে পাঁরিতেন। সরফরাজের 
অত্যাচারে মন্ম“পশীড়ত হইয়া সকলে মিয়া সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন; 
কিছু দিনের মধ্যেই বাদশাহের অনুমতি আসিল। 

সফররাজের পিতা সংজা খাঁর নবাবী আমলে হাজি আহমদ ও আলি- 

বন্দী খাঁ নামে দুইজন সুশিক্ষিত প্রাততাসম্পন্ন মুসলমানের বড়ই প্রাধান্য 
হইয়াছিল। তাঁহারা দুই সহোদর সুজা খাঁর দাক্ষিণ বাহু হইয়া প্রথমে 
মুর্শিদাবাদের মন্ত্রভবনে পরে উড়িষ্যা ও পাটনার রাজধানশতে রাজকাষেয 

নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আিবদ্দী' পাটনার নবাব বলিয়া পরিচিত 
ছিলেন ; লোকে তাঁহাকেই সংহাপনে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। 
সরফরাজ সেই গ:প্ত-মন্ত্রণার সংবাদ পাইয়া পানা অভিমুখে চলিলেন, 

ক (0770919 32000999652, ০]. আয, 80 00698 95650196195] 

£990771068 ০ [391285]- -040059171991089. শেঠবংশে ইহার অন্তরপ 

'কিহদস্তী প্রচলিত আছে। তীহীরা সরফরাজ খার অধঃপতনের অগ্ত কারণ দেখাইয়া, 
থাকেন। কিন্ত তিনি বে শেঠবংশের বিশেষ বিরাগভাজন হইয় সিংহাসনচ্যুত হইক্গাছিলেন, 
হাতে কাহারও মতঙেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। 



সিরাজদ্দৌলার জম্ম ১৯ 

আলিবদ্দী”ও বাদশাহের ফরমান পাইয়া মর্শদাবাদ আঁভম:খে যাত্রা 
করিলেন । পথিমধ্যে গিয়ার প্রাস্তরে উভয় নবাবের যুদ্ধ হুইল। 
সরফরাজ নিহৃত হইলেন, আলিবন্দ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন । 

আলীবন্দ" হিন্দু-মুসলমানের প্রিয়পাত্র, শহদ্ধ, শান্ত, উৎসাহশশীল, ন্যায়- 

পরায়ণঃ ধম্মভীরু্ নরপাতি বলিয়া পরিচিত । তন হিন্দু দিগকে সবিশেষ 

অদ্ধা করিতেন । লোকে বলে, তিনি যখন পাটনার নবাব, তখন একজন 

হন্দু সাধুপৃর,ষ নাকি তাঁহার সিংহাসন-লাভের কথা গণনা করিয়া বলিয়া 

দিয়াছিলেন | মহল কাহিনগ যাহাই হউক, আলিবদ্ৰ+ যে বাপুদেব শাস্ত্রী ও 

তাঁহার শিষ্য নন্দকুমারকে সাঁবশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এরূপ জনরব. 

এখনও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায় |% 

আলিবদ্দ'র তিনটি মাত্র কন্যা, একটিও পহভ্রসস্তান নাই, নী [তিনি 
কল্পনা শপ শালা শপ শা শপপিসপিপপীলি প ০০৮ পপি পা শী) পপি শী আসল খপ শা পপ শান স্পা শী 

* মহারাজা নন্দকুমার -প্ীচীচরণ সেন প্রণীত । 

+ ইতিহীস-বিমুখ বাঙ্গালাদেশে এই অল্প দিনের মধ্যেই নবাব আলিবন্দীর কয়টি 

কম্য। তাহা লইয়া বিবাদের ভিত্বিমূল স্থাপিত হইয়াছে । মুশিদাবাদের ইতিহাস 

লিখিবার জন্য বব্বণ সংগ্রহ করিবার সময়ে বহরমপুর কলেজের শিক্ষক শ্রীযুক্ত 

কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা! জানিয়েছেন, তাহীতে তাহার ধারণা এই যে, 

ঘসেটি ও আমিনাবেগম নামে আলিবদর্ীর দুইটি মাত্র কন্তা ছিল। ইতিহাঁস-লেখক 

অন্মি বলেন “না, নবাব আলিবদ্দীর মোটে এক কন্তাঁ।” মুতক্ষরীণ লেখক নাইয়ে 

গোলাম হোসেন আলিবদ্দীার আত্মীয় এবং সমসাময়িক; তিনি তিন কণ্ঠটার 

কথাই লিখিক়1 শিয়াছেন এবং তদনুসারে ইতিহাঁদ-লেখক মিল সাহেবও তিনি কন্ার 

উল্লেখ করিয়! টাকায় লিখিয়াছেন 0:09, 11, 94, ৪৪৪ 6১86 411570$ 

150. 0515 0706 99081092606 8080]: 01 609 56627 11762000610, 

710 789 1089 17982 19196100, 8558 009 1080. 61099, 2, 804--7111875. 

196০5 ০0105361810 70018, ০1. হা, বন্যোপাধ্যার মহাশয় সম্প্রতি .বে, 
“নবাবী আমলের বাঙ্ালার ইতিহাস" প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে আলিবদ্পর ভিন 

কন্যা থাক! গ্বীকার করিয়াছেন । 



১২ সিরাজদ্দৌলা 

নিজ ভ্রাতা হাজি আহমদের তিন পভ্র নোয়াজেস মোহম্মদ, সাইয়েন 

আহমদ এবং জয়েনউদ্বীনের সঙ্গে আপন তিন কন্যার বিবাহ দিয়া- 

ছিলেন এবং সিংহাসন লাভ কারিলে, যথাকালে তিন জামাতাকে তিন 

প্রদেশের শালনভার প্রদান করিয়াছিলেন । তদনুলারে জয়েনউদ্দীন 

পাটনায়, সাইয়েদ আহমদ পহার্ণমায় এবং নোয়াজেসং মোহম্মদ ঢাকায় 
থাকিয়া নবাবী করিতেন। 

আলিবদ্দ' যে সময়ে পাটনার শাসনভার প্রাপ্ত হন, সেই শুভ সময়ে 

তাঁহার কন্যা আমিনাবেগমের গভে মিরজা মোহম্মদ নামে তাঁহার এক 

দৌহিত্র ভুমিষ্ঠ হইয়াছিল । আঁলিবন্দর্শ সেই শুভাদিনের আনন্দ কোলাহলের 

অধ্যে নবজাত শিশুকে পোব্যপুভ্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । আজ 

'যে বালক, কাল সে যুবা হয় ; আজ সতিকা-গৃহের ধাত্রীক্রোড়ে যাহার 

একমাত্র ক্রীড়াত্ম, কালে সমগ্র পৃথিবীও তাঁহার জন্য যথেন্ট বিহারক্ষেত্র 

দেখাইয়া দিতে পারে না। আজ যে আলিবদ্ৰীর ন্েহপনুত্তলী পোব্যপদুত্র, 
সময়ে সেই বালকেই ষে বাচ্গালা, বিহার, উঁড়ব্যার নবাব দিরাজদ্দৌলা- 

নামে জগতের নিকট চিরপারচিত হইবে, তাহা কে 

জানিত ? 

বাল্যকাল বড়ই দুখের কাল ; কিস্তু; বাল্যকালই আবার তবিব্যতের 
অনেক দুখ-যদ্ত্রণার মূল! যে তাবে, যাঁছার সহবাসে, যেরূপ শাসনে 

বাল্যজীবন আতবাছিত হয়, পরজাীবনে তাহার দাগ একেবারে বিলীন 

হয় না। মানব-চরিত্র বুঝিতে হইলে, লোকে সেইজন্য বাল্যজশবনের 
আলোচনা কাঁরয়া থাকে আমরাও বালক দিরাজদ্দৌলার বালাজখবনের 

"আলোচনা করিব । 

[িরাজদ্দৌলা মাতামহের স্রেহপহত্তল* ; সেই মাতামহ আবার বাঙ্গালা, 
বিহার, উডড়িষ্যার প্রবল প্রতাপাত্ধত নবাব ; সুতরাং বালক [সিরাজদন্দৌলা 

যখন যাহা ধারয়া বসেন, “সাগর চেশচয়া পাত রাজার ধন এক 



সিরাজদ্দৌলার জন্ম ১৩. 

মাণিক” আনিতে হইলেও মাতামহ তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া হাজির 

করেন । তাড়বা নাই, স্সেহ-সম্ভাষণ আছে; শাসন নাই, আবদার, 

পৃরণটুকু পর্ণমাত্রায় চলিতেছে, ইহাতে আব্দার দিনাদিনই বাড়িয়া 
চলিতে লাথিল। আব্দার পুরণ করিয়া শিশুর মুখে সাময়িক উৎফুললতা 

দেখিতে কোন্ মাতামহের না ইচ্ছা হয়? তাহাতে আবার আলিবদ্দীর 

পুুজ্রসস্তা ন নাই 

শিশন যাহা ধরিয়া বসে, তাহা প্রায়ই আঁকার্চৎকর অথবা নিতান্ত 

হাস্যাম্পদ । সে কখন হাতী চায়, কখন ঘোড়া চায়, কখনও বা একেবারে 

চাঁদখানা হাতের মধ্যে ধারতে চায়! গরীব লোকে আর কি কারবে? 

শোলার হাতা, মাটির ঘোড়া কানিয়া দেয় এবং “আয় চাঁদ আয়?” 

বলিয়া আকাশের চাঁদকে সাদর-দম্ভাষণে আবাহন করে। বড়লোকে 

সত্য সত্যই হাতা ঘোড়া কিনিয়া দেয়, চাঁদ ধাঁরবার জন্য লোক-লম্করের 

উপর হকুমজারী করে ;-শিশু ভাবষ্যতে চাঁদ হাতে পাইবার আশায়, 
আম্বস্ত হয়। এই সকলই আতি তুচ্ছ বিষয় ; কিন্ত? এই সকল তুচ্ছ বিষয় 

হইতেই শিশুর একটি প্রবল কুশিক্ষার আরম্ভ ধ্হয় এবং একাটি 
প্রয়োজনীয় সুশিক্ষার অভাব জন্মে । সে প্রবৃত্তি দমন করিতে শিখে না, 

ইচ্ছামাত্রে বাঞ্ছিত বস্ত; ছাতের কাছে না পাইলে ধৈধ্যধারণ করিতে, 

পারে না। মাতামহের আদরে দিরাজের তরল হৃদয়ে এইরূপে অনেক 

কুশিক্ষার বাঁজ পাতিত হইতে আরম্ভ করিল | বালক পিরাজন্দৌলা প্রবনৃপ্ি- 
দমনের শিক্ষা পাইলেন না ? বাল্যকাল হইতেই মনোবংত্তির বেশ দদদ্দমনীক 
হইয়া উঠতে লাগিল। 

এই বালক যে একদিন বা*গালা, বিছ্থার, উড়িষ্যার “মসনদে” উপবেশন 
করিবে, সে কথা লোকের কাছে বেশী দিন গোপন রহিল না। দাসদাসণ 

এবং আত্মীয়-বন্ধ_াদগের শিঞ্টাচারে এবং কথোপকথনে বালক দিরাজদ্দৌলা 
বুঝলেন যে, তিনি একটি ক্ষুত্্ নবাব ! শৈশব-জীবনেই বিলাসের বীজ- 



১৪ সিরাজদ্দৌল। 

পাঁতিত হইল; পাশ্বচরেরা প্রাণপণ যত্তব্বে তাহাকে অঞ্কুরিত ও ফলফুলে 

সুশোভিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন । 
রাজপ্রাদাদের আশে-পাশে যাহাদের গতিবিধি, তাহারা একেবারে 

ক্বার্থশৃনত নছে। কেহ পরের খরচে বাবুগিার চালাইবার আশায়, কেহ বা. 

পরের ঘাড়ে সকল দোষ চাপাইয়া ভুব দিয়া জল খাইবার তরপায়, রাজ- 

কুমারদিগের সহবাদে মিলিত হইতে আরম্ভ করে । আলিবদ্ৰর ধর্মজীবন 
এই শ্রেণির লোকের নিকট চক্ষুঃশংল হইয়া উঠিম্াছিল। আঁলবন্দ্বী 

কর্তব্য-পরায়ণ $ কর্তব্যপালনে ধর্ম আছে, পণ্য আছে, বশোগৌরব 

আছে ? কিন্তু; নিয়ত কর্তব্যপালনে আমোদ কোথায় ? নবাব হুইয়াও যদি 

একটিমাত্র মহিষ এবং রাজ্যচিস্তা লইয়াই পরিতৃপ্ত থাকবেন, তবে আলি- 
বন্দর্ণ নবাব হইলেন কেন? আলিবদ্দ'র উন্নত জীবন যাঁহাদের নিকট এই 

সকল কারণে [নিতান্ত উপহাসের [বিষয় হইয়া উাঠয়াছিল, তাঁছারা পছন্দমত 
নবাব গাঁড়বার আশায় গায়ে পড়িয়া সিরাজের ছিতাকাক্ক্ষায় নিযুক্ত হইতে 
লাগিলেন । 

বুড়া বয়সের অনেক গুণ। কিন্তু একটি প্রধান দোষ এই যে, বুড়া বড় 
'স্েহপ্রবণ ? সে ক্তেহপ্রবণতা প্রায়ই অন্ধতার নামান্তর মাত্র । স্নেহছপরায়ণ 

বুড়া ম্বামশ দ্বিতীয়পক্ষের তরুণশ ভার্যটার মেজাজ একেবারেই বিগড়াইয়া 

দেন; কেহ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও একটু মুচাক হাসি 

'ছাঁসিয়া সে কথা একেবারেই উড়াইয়া দেন ১ কালে সেই ম্বহস্ত রোপিত 
বিষবৃক্ষে সুধাফল ফলে না! বুড়া মাতামহ নাতি-নাতিনীর অসঙ্গত আৰ্- 

“দারেও সহায়তা করিয়া তাহাদের পরকাল মাটি করেন? কেছ সে কথা 

তুলিলে, “আহা! উহারা সে-দিনের দুধের ছেলে, এখনই ক শাসন 
কারবার বময় হইয়াছে ।” বলিয়া কথাটা একেবারেই পাড়িতে দেননা ; 
ধুড়া মাতামহের কাছে নাতি-নাতশীরা চিরকালই “সেদিনের দুধের 
ছেলে” থাকিয়া ঘায়, কখনই তাহাদিগকে শাসন করিবার সম্ভয়উ পশ্িত 



আলিবদ্দার স্নেহ ১৫ 

হয় না। আলিবদ্বীঁর বুড়া বয়সের অপঞ্গত স্েছপ্রবণতায় সিরাজদ্দৌলার 
"পাদনকাে'যর সময় হইয়া উঠিল না। 

বাল্য ফুরাইল, কৈশোর আদিল? কৈশোরও ফয্রাইল, যৌবন 
আদিল; কেবল শাসনের মময় আমিল না। সিরাজ ক্রমে ক্রমে 

কুক্রিয়াশক্ত যৃবকদলের পগঙ্গে মাঁলত হইয়া তাহাদের দলপাঁতি হইয়া 
উঠ্িলন। 



তীয় গরিচ্ছ্দে 
প্রমোদশাল। 

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকগণ িরাজদ্দৌলাকে কুক্রিয়াসক্ত তরুণ যুবক 
বালয়াই নিরন্ত হন নাই । [তিনি যে বযাদ্ধবৃত্তিহীন পশহবিশেষ, তাহাও প্রমাণ 

করিবার জন্য অনেক কালি-কলমের অপব্যয় করিয়াছেন । সিরাজ যে 

সকল অমানঃষিক অত্যাচারে বাঞ্গালীহাদয় দলন করিয়াছিলেন বালিয়া 

মাধারণ লোকের বিশ্বাস, তাহার ম্মহীত এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা 
সেইজন্য সিরাজের নাম শনীনলে এখনও যেন আতঞ্কে শিহারয়া উঠি। 
সুতরাং সত্যের সঙ্গে দশটা মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়া লোকে ইতিহাস 

এবং কবিতা লিখয়া গেলেও, তাহার সত্যানত্য নির্ণয় কারবার চেঞ্টা 

কার না। 

িরাদ্দৌলার যে বুদ্ধিবৃত্তির অতাব ছিল, তাহা লত্য নহে? বরং 
তাঁছার বযাদ্ধবত্ি এতই অধিক ছিল যে, বৃদ্ধিমান ইংরাজবাণিক:ও অনেক 

দময়ে তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু সে বৃদ্ধি কেবল 

নু্টবন্ধ | বনশাদ্দংল যেমন অতি সংগোপনে, নিঃশখ্দপদবিক্ষেপে শিকারের 
অনুগমন করিয়া সময় ও লুযোগ পাইবামাত্র একলম্ফে চকিতের মধ্যে গ্রবা 
তাষ্গিয়া রক্তপান করিয়া থাকে, দিরাজ সেইরপ শান্দ*লবাত্তি শিক্ষা করিয়া- 

ছিলেন৷ তাঁহার গাঁতিবিধি এত সরল, কথাবার্তা এত বালকোচিত এবং 
আচার ব্যবহার এত লন্বেহশুন্য বোধ হইত যে, নবাব আলিবদ্দী কিছুতেই 

তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারতেন না। 

আলিবদ্দর্শর ধদ্মজীবনের প্রভাবে মনুর্শদাবাদের রাজপ্রাসাদ যেন পবিত্র 
তপোবন হইয়া উঠিম্াছিল। মসজেদে মসজেদে যথাসময়ে নমাজ হইত; . 



হীরাঝিল ১৭ 

বারে দ্বারে গরীব কাঙ্গাল অন্রবন্ত্র লাভ করিত, ন্যায় ও ধম্মানুসারে 

[িচারকার্ধ্য পারচাঁলত হইত, অবসর সময়ে সুপাণ্ুত মৌলাবগণ 
শাক্ত্রব্যাখ্যায়। চিত্তবিমোহন করিতেন $* বারবাণিতাশ্রেণী িংহদ্বার 
অতিক্রম করিতে পারিত না, নত্যগাঁত রাজকারের মধ্যে কলুষকালিমা 

ঢালিয়া দিবার অবসর পাইত না। ইহাতে বৃদ্ধের দিন কাঁটিতে পারে, 
কিস্তু যুবক িরাজদ্রৌলার পিন কাটিল না। মাতামহের সহবাস প্রথমে 
একটু অসুবিধাজনক এবং পরে একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। পিরাজ 
সেই সহবাসে অবরুদ্ধ হইয়া গৃহকোটরে ছটফট্ কাঁরতোছিলেন ; 
বুদ্ধবলে তাহা হইতে মুক্তিলাত কারবার জন্য এক নতুন উপায় অবলম্বন 
করিলেন । 

আলিবদ্দ ভাল করিয়া লিরাজ-চরিত্র বৃঝিয়াছিলেন ফি না জানিনা; 

কিস্ত; চতুর পিরাজদ্দৌলা ভাল করিয়্াই আলিবদ্দর চাঁরত্র অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । তানি জানিতেন যে, যুক্তিসঙ্গত কথায় যে কোন আবদার 

ধাঁরয়া বসিলেই মাতামহ তাহা পূরণ করিতে কিছুমাত্র আপাতত করিবেন 
না। সুতরাং দিরাজজ একটি নহতন বাট নিম্মাণের জন্য আব্দার 

জানাইলেন । “একখানি জাঁণ“ কম্বলে দশজন ফকির একসচ্গে বঙ্সিয়া 

বৎসর কাটাইয়া দিতে পারে, কিন্তু একটিমাত্র পুরাতন প্রাসাদে প্রবণ 
এবং নবীন দুইজন ভুপতি একপচ্গে বাম করিলে তাঁহাদের মানসম্ভ্রম 

শণস্ই উপহাসের বিষয় হইয়া পড়ে !” কথাটি এত সরল, এত সুযুকি-্পৃশ? 
এত ম্বাভাবিক বিয়া বোধ হইল বে, বৃদ্ধ নবাব আর শ্থিরুক্তি না করিয়া 

দৌহিত্রের জন্য এক নৃতন প্রাসাদ 'নম্মাণ কারবার আদেশ দিলেন ? 
ইহার মধো যে সিরাজের গৃপ্ত পাপ-পিস্পা লৃক্কার়িত থাকিতে পারে, সে 
কথা একবারও আলিবদ্দীর প্রবীণ মস্তরকে প্রবেশলাভ কারিতে পারিল না। 
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১৮ সিরাজদ্দৌল। 

রাজধানীর নিকটে ভাগরথীর পশ্চিম তীরে হীরাঝিল | * সেই খানে 
সিরাজের জন্য প্রমোদভবন নিম্মিত হইতে লাগিল। গৌড়ের ইতিহাস- 
বিখ্যাত বাদশাহাদিগের সযত্ব-দাঞ্চত কারুকার্যযতৃষিত বহমল্য প্রস্তররাশি 

সংগৃহণত কারিয়া প্রযোদভবন স-সাঁজ্জত করা হইল । সে হীরাঝিল নাই, সে 
রাজপ্রাসাদও আর নাই ; মহাপাপের জবলস্তহুতাশনে দগ্ধ হইয়া তাহার 
শেষ ভম্মরাশিও ভাগীরথা-শ্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে । হারাঝিলের 

প্রমোদতবনে সিরাজের সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল * হারািলের 
প্রমোদভবনেই বিশ্বাপঘাতক মীরজাফর ক্লাইব সাহেবের হাত ধরিয়া 
িংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজমনুকুট মাথায় তুলিয়াছিলেন। এইখানে 
মুসলমানের অস্তগিরি, এইখানে আবার ইংরাজের উদয়াচল ; 'কিস্তু তাহা 
এখন লোকচক্ষুর অন্তরাল হইয়াছে । 

হ"রাঝিলের প্রমোদতবন নির্মিত হইল, দলবল লইয়া সিরাজদ্দৌলা 
িলাস-তরছ্গে দেহমন ভাসাইয়া দিলেন। কক্ষে কক্ষে, কুঞ্জে কুঞ্জে, ঝিলের 
শাস্ত-শ'তল ম্বচ্ছ সলিলে এবং তারতরুতলে সব্বত্রই বিলাসের অষ্টহাস্য 
ছটিয়া চলিল। মাতামহের প্রাচীন প্রাসাদে যে শক্তি গুহাপিবদ্ধ নির্ঝারগীর 
মত ধরে ধীরে গোপনে গোপনে বাহিয়া চিত, হারাঝিলে আসিয়া 

সেই শান্তি বমতলক্ষেত্রবাছিনশ কলপা দিন তর*গমালিনীর মত কালসম-দ্রের 
দিকে ছুটিয়া চলিল; কে আর তাহার গতিরোধ করিবে? মাতামহ 
স্বাধীনতা দিয়াছেন? স্বহস্তে প্রমোদশালা গড়িয়া তুলিয়াছেন; প্রয়োজনানহ- 

রুপ বাত্তি নিদ্ৰেশ করিয়া ভোগ-বিলাসের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন ; 

সুতরাং দৌহিত্রের বিলাস-শ্রোত প্রবল বেগেই ছ:টিয়া চলিল! হায়, 

* হীরাঝিলের স্থান-নির্ণয় করিতে গিয়া পাদ্রী লং হণ্টার এবং আরও অনেকে 

গোলযোগ করিয়! পিক্লাছেন | হীরাঝিলেই যে সিরাজের প্রমোদভবন এবং উত্তরকালে 

সিংহাসন স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সঙ্গেহ নাই । হীরাঝিল ভাগীরঘীর পশ্চিম তীরে , 
দেক্র রেণেল তাহার স্থান-নির্ণয় করিয়। গিয়াছেন। 



দৌহিত্রের কৌশল ১৯ 

[সরাজদ্দৌলা ! এই বিলাস-শ্রোতই যে একদিন তোমার ধন, মান, জীবন 
এবং সিংহাসন পথ্:যস্ত ভাসাইয়া দিবে, তাহা জানিলে তোমার জশীবন বুঝি 
হশরাঝিলের বর্তমান ইতিহাসকে এত বিষাদপণ“ করতে পারিত না। 

[নিত্য নূতন কুসঙ্গা জুটিতে লাগিল, নিত্য নূতন পাপের উৎস খাঁনত 

হইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সিরাজদ্দৌলা বৃঁধিলেন যে, নবাৰ- 
দত্ব নিদ্দিষ্ট ম।টসিক বৃত্তিতে আর ইচ্ছানুরপ পাপাঁলপ্পা চরিতার্থ করা 
অপম্ভব। চতুর পিরাজ কৌশলক্রমে অথ" সংগ্রহ কারবার জন্য এক নৃতন 
উপায় উদ্ভাবিত করিলেন । মাতামহকে পাত্রমিত্র লইয়া হারাঝিলের 

নুতন প্রাসাদে পদধুল দিবার জন্য সসল্ভরমে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন ; 

'আলিবদ্দবশী আহলাদে আটখানা হইয়া পডলেন। 
এই সময়ে মুশি্দানাদের নবাব-দরবারে অনেক রাজা মহারাজা উপশ্ছিত 

থাকতেন ; আিবদ্র্“ সকলকে সঙ্গে লইয়া যহাসমারোছে হারাঝিলে 
শুভাগমন কারলেন। অভ্যর্থনার ত্রুটি নাই, সাদর-সম্ভাষণের বিরাম নাই ; 

কেহ লতািকুঞ্জেঃ কেহ শীতল শিলাখণ্ডে কেহ বা দোপানশ্রেণীতে যথেচ্ছ 

শবশ্রামলাভ করিয়া, কখন গঠন-সৌচ্গবের প্রশংসায়, কখন সেকালের 
কার্কার্ষ্যের সহিত একালের শিল্পীদিগের ঝুটা কাজের মমালোচনায়, কখন 

বা সষ্গণীদগের সঙ্গে কথাকৌতুকে সকলে মায়া নবাবের প্রতণক্ষা করিতে 
লাগিলেন । নবাব একাকাঁ প্রাসাদ পাঁরদর্শনে গিয়াছেন £ পরিদর্শন শেষ 

হুইলেই বিস্তুত কক্ষে দরবার বসবে । কিস্তু যতই বিলম্ব হইতে লাগিল, 
ততই সকলে অধর হইয়া উঠিতে লাগিলেন । নবাব কোথায়, এতক্ষণেও 
পরিদর্শন শেষ হইতেছে না কেন, নয়নে নয়নে সকলেই পরম্পরকে এই সকল 
কথা জিজ্ঞাসা কারতে আরম্ভ করিলেন । 

এদিকে [িরাজদ্দৌলা নবাবকে একাকণ প্রাগাদ-পারিদর্শনে আহ্বান 
করিয়া, কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিতে কাঁরতে কৌশলক্ষমে একটি কক্ষে বন্দ 
কাঁরয়া ফেলিয়াছেন | বৃদ্ধ মাতামহ যতই দ্বার হইতে দ্বারাম্তরে যাইতেছেন, 
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২০ সিরাজদ্দৌলা 

ততই রৃদ্ধ-দ্বারের বাছিরে দাঁড়াইয়া দৌছিত্র উচ্চ করতালি দিয়া অষ্টহাস্যে 
হ্্মযতল প্রাতিশব্দিত করিয়া ভূলিতেছেন । কিছুক্ষণ এ কৌতুকে নবাব 
বড়ই আমোদ অনুতব করিলেন ; কিন্তু শেষে যখন একটি দ্বারও খলিল 
না, তখন বাহিরে আবার জন্য সিরাজকে দ্বার খ:িয়া দিতে অনুরোধ 

করিলেন। বালক-বাদ্ধর নিকট প্রবণ নবাব পরাজিত হইয়া কৌশল- 
সংগ্রামে বন্দ! হইয়াছেন, _সমুচিত অর্থ-দণ্ড না পাইলে বিজয়ী 

পিরাজদ্দৌলা তাঁছার বন্ধন মোচন কারিবেন না। নবাব কত বুঝাইলেন, প্রচুর 
অর্থদানের অঙ্গীকার করিলেন । চতুর লিরাজ সময় বুঝিয়া বলিতে 
লাগিলেন-__যন্ধশাস্ত্রে নগদ অথই একমাত্র মহুক্তিপত্র; রাজা বাদশাহের 

মুখের কথায় বিশ্বাস কি ? নবাব নিরুপায় হইয়া সমবেত রাজা মহারাজার 

কথা উল্লেখ করিয়া বলিতে লাগিলেন-_যাহা হইবার তাহা হুইয়াছে ; এ কথা; 
বাছিরে প্রকাশিত হইলে» সকলে বড়ই উপহাস কারবে। দিরাজ আরও' 
সুযোগ পাইয়া বলিলেন--বন্ধ নবাবের পক্ককেশ রাজা মহারাজাদিগের 
নিকট যাঁদ এতই মুল্যবান: বস্তু, তবে তাঁহারাই কেন অথ“দানে নবাবের, 

বন্ধনযোচন করঃন না?* 

নবাব ছারিলেন + রাজা মহারাজা সকলে এই সংবাদ শুনিয়া চাস্তত 

হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা সিরাজকে জানিতেন ; জানিতেন যে, সিরাজ. 

যাহা ধরিয়া বসেন, কেহই তাহা ঠোঁলয়া ফেলিতে পারে না। অগত্যা 
যাহার কাছে যাহা ছিল, সমস্ত একত্র করিয়া কিঞ্চদীধক পাঁচ লক্ষ টাকা 

[সিয়াজকে দরিয়া সকলে মিলিয়া নবাবের বদ্ধন-মোচন কাঁরলেন।1 দিরাজ 

ক (37৮0615 1091888 ০01 02080006501 73671£51. 

+ এই উপলক্ষে সিরাঁজদদৌলা নগদ ৫০১,৪৭৭ টাঁকা পাইয়াছিলেন। কালক্রমে 
তাহাই “নজরাগণ মননথরগঞ্জ” নামে বার্ষিক বাজে-জমায় পরিণত এবং তাহার স্বোপাঞ্জিত 

জায় বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। ইংরাজ্জগ্তরের সেরেন্তাদার গ্র্যা্ট সাহেব খ্বরচিত রাজন্ববিষয়ক- 
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এরূপ বালকোচিত পারিহাসপর্্ণ চতুরতার সঙ্গে এই কার্য্য সাধন কারয়া 

লইলেন যে, নবাব ক্রুদ্ধ হওয়া দরে থাকুক, বরং বু্ধকৌশলে বালকের 
নিকট পরাজিত হইয়া আঁধকতর কৌতুক অনুভব করিয়াই রাজধানশতে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

সিরুজের ব্যাদ্ধকৌশলের সঙ্গে অর্থবল মিলিত হুইবামাত্র নিত্য নুতন 
উৎসবের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সে উৎমবে নৃত্যগণত, সুরা এবং সুরা- 

সহচরীদিগের প্রাধান্য বাড়িতে লাগল । 'অবশেষে গৃহস্থের দৃন্দরীললনার 

অবগ্ঠন ভেদ করিয়াও [সিরাজের অনুচরদিগের সংক্্মদঘ্টি ধাবিত হইল। 
অথধলে, ছলকৌশলে, প্রলোভনে অনেক গৃহস্থকন্যার সব্ব্বদ্বধন লুগ্ঠিত 
হুইল । বাঙ্গালী যাহার জন্য মিরাজদ্দৌলার নাম শুনিলেই শিহরিয়া উঠে, সে 
এই মহাপাপ $ এই মহাপাপের কথা দিনদিনই চারদিকে প্রচারিত হইয়া 
পাঁড়তে লাগল | কিন্তু “বগঁর হাশামার” নিত্য নূতন উপপ্লবে বিপর্যস্ত 

হইয়া বদ্ধ নবাব ইছার গাঁতরোধ কারবার কোনই আয়োজন কাঁরতে 
পারিলেন না। দিন যাইতে লাগিল, কিন্ত; দিনদিনই বিলাপ-শ্রোত 

খরবেগ ধারণ করিতে লাগিল। 

প্রস্তাবে এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়া লিখিয়। গিয়াছেন বে, নবাব আলিবনী দৌহিত্রের 

সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই বাঁজে-জম1 বাহির করিবার জন্য এইরাপ কৌশলজাল বিস্তার 
করিয়াছিলেন । ইহ কিন্তু গ্র্যান্ট সস মাত্র” _ইহার কোন এঁতিহাসিক 

প্রমাণ বর্তমান নাই। 



চতর্ধ গরিচথ্ 
প্বর্থী এলে! দেশে” 

বাঞ্গালীর অন্গত প্রাণ। সেইজন্য বাঞ্গালী কিছু আতমাত্রায় শাস্তি- 
প্রিয়। বর্ধা-সলিল-প্রাবিত অতুযুব্বর সমতলক্ষেত্রে সময় বুুঝিয়া একমএস্টি 
ধান ছড়াইয়া দিতে পাঁরিলে, যথাকালে পর্যাপ্ত শস্য-সম্পদে যাহার দুই- 
প্রা্গণ পারপহণ“ হইয়া যায়, সে কখন গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্ৰায়: উল্কাপাত 
বজশিখা” ধরিয়া দেশে দেশে ছুটাছুটি করিতে শিখে না । আজকাল বাম্প- 

ঘানের কল্যাণে বাম্পাকুললোচনে বাঞ্গালী ধুবক “হা অন্ন! হা অন্ন।” রবে 

দেশেবিদেশে ভিক্ষাতাণ্ড লইয়া মোঁদনগপযণ্যটনে বাহির হইতেছেন ; কিস্ত 

আমরা যে সময়ের কথা বলিতোছ, তখন পর্যস্তও বাঙ্গালীর মেরুদণ্ড অন্না- 

ভাবে অবনত হইয়া পড়ে নাই । এই নকল কারণে পিতৃপিতামহের বাস্ত্- 

ভিটার লচ্গে বাঞ্গালীর হৃদয় মন এমন ম্মেহবদ্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল 

ষে, নিতান্ত দায়ে পড়লেও লোকে সহসা বসতিগ্রামের চতুঃসাঁমা পরিত্যাগ 

কাঁরিতে চাহিত না। যেবাশ্তযুভিটার উপর দাঁড়াইয়া পৃজনীয় পিত্- 
[িতামহেরা শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য অতিবাহিত করিয়া পৃণ্যলোকে প্রস্থান 

করিয়াছেন, বাঙ্গালীর নিকট তাহার প্রাতিধুলিমুণ্টিও পবিত্র বলিয়া 

পাঁরচিত ছিল। সেইজন্য মুসলমান বাদশাহেরা দ্বিগুণ, ভ্রিগুণ, অথবা 
চতুগ: মাত্রায় ভূমির করবাঁদ্ধ করলেও, লোকে পৈত্ক-ভিটার মমতা 
ত্যাগ করিতে না পাঁরয়া, তাহাতেই সম্মত হইত। 

হিন্দু-রাজত্বে যে পারমাণে ভূমির কর নিদ্দিষ্ট ছিল, সমতা আকবরের 
সময়ে তাহা দ্বিগুণ হইয়া উঠ্দিছিল।* মূু্শিদিকুল খাঁ সেই রাজকরের বদ্ধ 

1. 0, 10086) 0. ৪. 
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করিয়া, তাহার উপর আবার কতকগুলি পবাজে-্রমা” বাঁছর করিয়া- 

ছিলেন। সুজা খাঁর নবাবী-আমলে সেই বাজে-জমার সংখ্যা এবং পাঁরিমাণ 

ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । তিনি প্নজরাণা মোকরি*, “জার মাথট”, 
“মাথট ফিলখানা* এবং “আবওয়াব-ফৌজদারী* নামে অনেকগঁল নৃতন" 
বাজে-জমা সংস্থাপিত কাঁরয়া রাজন্ব-বৃদ্ধি কারয়াছিলেন । আিবদ্দীর 

শাসনসৃচনাতে হীরািলের ব্যয়-নিবর্বাহের জন্য দিরাজদ্দৌলা কৌশলক্রমে 
যে নজরাণা আদায় করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ক্রমে পনজরাণা মন:সুরগঞ্জ” 

নামে বার্ধক জমায় পারণত হইয়া উঠিল ।* 
এই সকল বাজে-জমা আদায় করিয়াও লোকে কথঞ্চিৎ সুখসম্পদে 

জীবনযাপন করিতেছিল। কিন্তু; নবাব আলিবদ্ৰী' সিংহাসনে আরোহণ 

করতে না করিতেই এক নৃতন উপজ্রবের সুত্রপাত হইল | বু দিন 
হইতে আরাকান প্রদেশের মগ এবং স[ন্দরবন-বিহারী ফিরিষ্গিদের ? 

অত্যাচারে দক্ষিণ ও পংব্বাঞ্চল বিপর্যস্ত হইতেছিল ; কালক্রমে সেই উৎ- 
পণড়নে দক্ষিণ-বচ্গের সম্দ্ধ জনপদ সংন্দরবনে পাঁরণত হইয়াছিল ; সুতরাং 
মগ ফারশ্গি দমন করিবার জন্য নবাব-সরকার হইতে ঢাকাপ্রদেশে ৭৬৮ 

ক 37:87069 40915818 ০৫ 790810998০1 13970851. 
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খানি রণতরণ সর্বদা প্রস্তুত থাকিত এবং “জায়গর নৌয়ারা” * মহালের 
সম.দায় রাজল্ব তাহার জন্য ব্যয় করা হইত। এই সফল অত্যাচারে. লোকে 
দক্ষিণ ও প্ৰবর্ব বাঙ্গালায় নিঃশঞ্কচিত্তে বসতি করিতে সাহন করিত না। 

সুতরাং মধ্য বাষ্গালার উর্বর তৃমিই কালক্রমে বহুজনাকণর্ণ হইয়া উঠিয়া- 

ছিল। নবাগত ইউরোপীয় বণিকেরাও এই অঞ্চলেই অধিকাংশ বাণিজ্যালয় 
স্থাপন করিয়াছিলেন । এদিকে দস--তস্থরের বিশেষ উপদ্রব ছিল না, 

মগ-িরিপ্গির দৌরাক্মাও শুনা যাইত না, লোকে একপ্রকার নিরুছেগে 
নিঃশঙ্ক মনেই সংসারঘাত্রা নিব্বাহ করত । 

সহসা সেই সুখের ধুম তাঠ্গিয়া গেল। বীরভ্ম ও বিষ্ুপুরের 
শালবন অতিক্রম করিয়া, উীঁড়ব্যার গিরিনদী পার হইয়া, নানা পথে 

সহশ্র সহশ্র মহারাণ্ট্রগয় অশ্বারোহী পঞ্গপালের মত বাঙ্গালাদেশের বুকের 

উপর ছুটিয়া আসিতে লাগিল। বাদশাহ আরঙ্গজীব একদিন যাহাদ্দিগকে 
“পাব্বত্য-মহবিক”* বলিয়া উপহাস করিতেন, তোষামোদপরায়ণ পারিবদগণ 

যাহাদিগকে পিপশাঁলকাবৎ নখাগ্রে টিপিয়া মারবেন বলিয়া আম্ফালন 

কাঁরতেন, সেই মহারাষ্ট্রবল কগ্কণ প্রদেশের গিরিগহ্বরে আঁধক দিন 

লুকাইয়া রছিল না; মোগলের অধঃপতনকাল নিকট বুঝিয়া বাহুবলে 
হম্দু-রাজত্ব সংস্থাপিত করিবার আশায়, তাছারা দলে দলে অনি-হস্তে 

দেশাবদেশে ছটিয়া বাহির হইল। দিল্লীর বাদশাহ তাহাদের হস্তে ক্রাঁড়া- 
কম্দূক হইয়া উঠ্সিলেন। তাহারা ভারতবর্ষের বিবিধ প্রদেশে রাজকরের 
চতুর্থাংশ “চৌথ” আদায়ের “ফরমান” পাইয়া, বাহুবলে ন্যায্যগণ্ডা ববয়্া 

লইবার জন্য বাগ্গালাদেশেও পদ্দাপণ করিল ; বাঞ্গলার ইতিছাসে ইহারই 

নাম “বগাঁর হাঙ্গামা”। 

বগর্ঠর হাঞ্গামার কথা এখন ইতিহাসের জীরন্তরে মিশিয়া গিয়াছে । 

08706540815 815 01 720800 5:01 990651. 



কাটোয়! ২৫ 

লোকে আর তাহার কথা আলোচনা করিবার সময়ে বিষাদের দীর্ঘান*বাস 

পরিত্যাগ করে না! কিস্তু সেকালে বগর্ণর হাষ্গামাই বাঙ্গালীর সব্বনাশের 
সংত্রপাত করিয়াছিল | চতুর মহারাম্দ্রীয়গণ জাণিত ঘে, বাঞ্গালারা অন্পগত- 

প্রাণ । বাঞ্গালার লমতলক্ষেত্রে একবার পদার্পণ করিতে পারিলে, অল্লজীবি- 

বাঙ্গালী সম্মুখ-ুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারিবে না। দেশে দুর্গ নাই? 
রাজধানপ হইতে গগুগ্রাম পথ্যস্ত সমুদয় দেশ অরক্ষিত ; সুতরাং বাহ্গালা- 
দেশে পদাপণণ করিয়া তাহারা একেবারে কাটোয়া পর্যযস্ত আসিয়া পড়িল।* 

সেকালের কাটোয়ায় একটি ছোট-খাট রকমের দ্ুগ” ছিল + চারিদিকে 

মাটির দেওয়াল, তাহার মধ্যে খানকতক খড়ের চালা, ইহাই দুগে'র পম্বল ! 
সুতরাং গারদ:গণীবজয়শ মহারাষ্ট্র-সেনার পক্ষে কাটোয়া-দর্গ জয় করিতে 

মুহস্তমাত্র বিলম্ব হইল না। 
দেখিতে দেখিতে তাগীরথণর পশ্চিমতীরস্থিত সম্পন্ন জনপদগহালি জন- 

শুন্য হইয়া গেল। লংঞ্ঠন-পরায়ণ মহারাষ্ট্র সেনা গ্রাম নগর ল্ষ্ঠন করিয়া 
চালে চালে আগুন ধরাইয়া দিল ) অন্বপদ-তাড়নায় শস্যক্ষেত্র পদদলিত হইয়া 
গেল ; লোকে স্ত্রী-পহভ্রের হাত ধাঁরয়া হাহাকার করিতে করিতে ভাগণীরথ 

পার হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । আলিবন্দী স্বয়ং অসিহন্তে 
মহারা্্র-দলনে বাছির হইলেন ? িস্তহ ভাগণীরথী পার হইয়াই বুঝিতে 
পারিলেন যে, মহারাশ্ট্র-সেনা সন্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইবে না। দলে দলে 

ধ কাটোয়। অনেক দিনের পুরাতন স্থান। এরিয়ানের ইতিহাসেও “কাটম্বীপ” 

বলিয়। ইহার উল্লেখ আছে । মুকন্দরাম কবিকল্কণের চণ্ডীতে এবং ধর্পুরাণেও কাটোয়ার 

নাম দেখিতে পাওয়। যায় । পথিকদিগের বিশ্রামের জন্য নবাব মুশিদকুলী খা এখানে 

একটি প্রহরীমন্দির নিশ্মাপ করিয়াছিলেন । বগীর হাঙ্গামায় এই স্থানি এমন শ্রীহীন হইয়! 

পড়িয়াছিল যে, লোকে পথ চলিবার সময়ে হ্বাপদ জন্তুর হাতে পড়িবার ভয়ে শিক বাজাইয়। 

পথ চলিত । ইতিহাস লেখকের! বলেন' “0069 ৪৪ 10100611 009 00811 
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২৬ সিরাজদ্দৌল। 

বিভক্ত হইয়া যথেচ্ছ লুটপাট করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ! সেই উদ্দেশ্য সাধন 
কারবার জন্য তাহারা একদল আিবদ্দীর সঙ্গে হাতাহাতি করিতেছে» 

অথচ সেই অবসরে আর একদল গিয়া নবাবের পটমগুপ পথ স্তও ল্হটিয়া 

লইতেছে । কয়েক দিন এইরূপ অত্ভুত যুদ্ধে যুঝিয়া আিবদ্দদী সংবাদ 

পাইলেন যে, মহারাষ্ট্র-সেনা রাজধানণ আক্রমণ করিয়া জগৎশেঠের রাজ- 

ভাণ্ডার পর্্স্ত লুটিয়া লইয়াছে ;_ মুর্শিদাবাদ জনশহন্য হইয়াছে । 

আলিবদ্দর্শ তাড়াতাড়ি মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিয়া নবাব-পরিবার 

স্থানাস্তীরত কারবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । পদ্মা এবং মহানন্দার 

সম্মিলন-স্থানের নিকটে গুলতানগঞ্জ নামে একটি গঞ্জ স্থাপিত হইল । 

মহানপ্দার খরত্রোত এবং পদ্মার প্রবল তর*গ উত্তীর্ণ হইয়া মহারাম্ট্রীয় 

অন্বসেনা সহজে সেখানে আদিয়া উপদ্রব করিতে পারিবে নাঃ সেইজন্য 

সুলতানগঞ্জের নিকটবস্তঁ গোদাগাড়ি গ্রামে বাসতবন শিদ্দিষ্ট হইল ।* 

সেই স্থানে পাঁরিবারবর্গকে রক্ষা করিবার জন্য নোয়াজেস: মোহম্মদ নিষ-ক্ত 

হইলেন। তাঁহাকে রাজধান+ ছাড়িয়া গোদাগাঁড়তে আসিতে হুইল। 

ঢাকার নবাব-সরকারে বৈদ্য-বংশোত্তব রাজবল্পত নামে একজন পেসকার 1 

ছিলেন ; প্রাতভায় এবং কার্য্যদক্ষতায় তিনি বড়ই বিশ্বাভাজন হইয়া 

*  গোঁদাগীড়ির নিকটে এখনও কতকগুলি ভর্রস্তপ এবং কয়েকটি পুরাতন 

দ্বীযি বর্তমান আছে। এই স্থানের নাম “কেল্লা বাঁরুইপাড়া”। ইহা! রাজপাহী 

জেলায় অবস্থিত । একজন সেকালের ইংরাজ পরিব্রাজক রাজসাহী পরিদর্শন 

উপলক্ষে লিখিয়। গিয়াছেন, “7759 101861206 00106810800. 10705 90906 
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রাজবল্লতভের শক্তিসঞ্চয় ২৭ 

উঠিয্াছিলেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে ঢাকার নবাব হইয়া মহারাজ রাজবল্লত 
নামে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। 

ক্রুমে বর ছাণ্গামা একটি বার্ষিক ঘটনায় পরিণত হইয়া উঠিল ।* 
নোয়াজেস: গোদাগাড়ি ছাড়িতে পারিলেন না; আিবদণী তরবারি 

ছাড়িয়া উষ্ণণষঘ নামাইয়া একবৎসরও বিশ্রামলাভের সুযোগ পাইলেন 
না। অগত্যা মুর্শিদাবাদে সিরাজদ্দৌলা এবং ঢাকায় রাজবল্লভ সব্বে- 
সব্বণা হইয়া উঠলেন । বগণ'র হাষ্গামায় ব্গত্মি যখন হাহাকার করিয়া 

আর্তনাদ কাঁরতেছিল, পিরাজদ্দৌলা তখন প্রমোদানদ্রায় সুখন্বপ্ন 
দেখিতেছিলেন ; রাজবল্লভ সুযোগ পাইয়া শক্তিসঞ্চয় করিতেছিলেন। 

কালক্রমে সিরাজের মোহানিদ্রা ভাঙ্গিয়াছিল ; কিন্তু রাজবল্পত তখন এতই 

শক্তিশালী যে, সিরাজ আর তাঁহাকে ক্ষুদ্রশক্তিতে বশীভৃত করিতে 

পারলেন না। ইহাই সিরাজদ্দৌলার সব্বনাশের মুৃলসমত্র ইছাই" 
ইতিহাসের গঢ়মন্ত্ ! 

১৭৪১ খঙ্টাব্দের সম-সময়ে বিপুল মহারাষ্ট্র-বল দুই দলে বিভক্ত 

হইয়া পড়িয়াছিল। বেরার প্রদেশে রঘু্জি ভোঁগলা এবং পযুণা প্রদেশে 
বালা, উভয়েই পেশোয়া-পদ্দ লাভ করিবার জন্য প্রবল প্রতিদ্বাণ্ষিতা 
আরম্ত করিয়াছিলেন । রঘুজির আজ্ঞাবহ সেনানায়ক ভাক্কর পণ্ড. 

বাঞ্গালাদেশে প্রথম পদার্পণ করেন। কিছুদিন পরে বালাজি বাহুবলে 

বাদশাহকে বশশভৃত করিয়া ১১ লক্ষ টাকা চৌথ আদায়ের ফরমান 
লইয়া বিহার অঞ্চল লুণ্ঠন করিতে কাঁরতে বাঞ্গালাদেশে উপনশত 
হইলেন । + 

দুই দিক হইতে দুইটি প্রবল শজু এক সঙ্গে প্যৃদ্ধং দেহি” রবে 
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২৮ সিরাজদ্দৌল। 

“সগবের্ব অগ্রসর হইতেছে ; আলবদর একাকী কোন: দিক রক্ষা করিবেন । 

অগত্যা এক পক্ষকে হস্তগত করিয়া অপর পক্ষ আক্রমণ করাই স্থির হইল। 
পরামর্শ শ্ছির হইল বটে, কিন্তু; বালাজিকে হস্তগত করিতে ষে পরিমাপ 

"উৎকোচ দিতে হইল, তাহাতে রাজকোব শুন্য করিয়াও আলিবদ্দ 
'কুলাইয়া উঠিতে পারলেন না। অবশেষে জমিদারদিগের নিকট খণ 

গ্রহণ করিয়া কোনরহপে লঙ্জারক্ষা কারলেন এবং বালাজির সাহায্যে সহজেই 
ভাস্করকে তাড়াইয়া দিলেন। একবার তাড়া খইয়াই ভাস্কর পাগত 
পরার্ধিত হইলেন না; একবৎসরও নিরুদ্বেগে অতিবাহিত হুইল না, 
ব্ধাশেষে আবার ভাম্করের রণভেরণ বাজিয়া উঠিল। 

এবার তান্কর-দৈন্যের সহিত নবাব-সৈন্যের মনকরার প্রাস্তরে সম্মূখ- 

যুদ্ধের আয়োজন ছইল | যদদ্ধ হইল না; আলিবদ্দ অর্থদানে তুষ্ট করি- 
বার প্রলোভন দেখাইয়া ভাম্করকে আপন শিবিরে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাই- 
'লেন। অর্থলোতে তান্কর পণ্ডিত নিঃশহকচিত্তে অঙ্প কয়েকজন অনুচর 

লইয়া নবাব-শিবিরে পদাপণ করিলেন । ইঠ্গিতমাত্র নবাব-সৈন্য পিঞ্জরা- 

বন্ধ বন্যশাম্বংলের মত তান্কর পাঁগুতকে হত্যা করিয়া ফেলিল ; ভাস্কর 
-কটিদেশ হইতে শাণিত খরশাণ কোবমক্ত করিবারও অবসর পাইলেন 
না। মহারাম্ট্র-সেনা পলায়ন কাঁরল, নবাব-সৈন্য দশ লক্ষ টাকা পুরস্কার 

পাইল। * মনকরার শিবির আলিবন্ৰ্শর কলৎক-স্তদ্তে পাঁরণত হইল; 

কত্ত; মুললমান ইত্িহাসলেখক তাহার জন্য একবারও আিবদ্দধীর নিন্দা 
কারিলেন না।+ 

ক 71009750061117, 
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কিন্তু হোসেন কুলি খাঁর হত্যাকাণ্ডে এই ইতিহাস-লেখক সিরাজদ্দৌলাকে যথেষ্ট তিরস্কার 
হরিতে ক্রটি করেন নাই । 



ভাঙ্করের হত্যাকাণ্ড .. ২৯৮ 

১৭৮৫ খড্টাবেদ এক অভাবনীয় নূতন বিপদ উপস্থিত হইল । পেনা- 
পতি মন্তাফা খাঁ একজন বিশ্বাসী বাঁরপঃ্রুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন । 

সাহস ছিল, রণকৌশল ছিল, ইংরাজ তাড়াইবার জন্য উৎসাহ ছিল; 
আ'লবদ্দ তাঁহার কল পরামর্শে সম্মতি না দিলেও তাঁহাকে মনে মনে' 

শ্রদ্ধা করিতেন । সেই ম.স্তাফা খাঁ সহসা আট সহম্ত্র অনুচর লইয়া দিংহালন 
আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন । আিবদ্দঁ বিদ্বোহদলন করিলেন, কিন্তু 

মুস্তাফাকে 'নবর্বাঁসত করিয়াই নিরস্ত হইলেন ? মুস্তাফা মুৃঙ্গের এবং 
রাজমহল ল্ঞ্ঠন করিয়া মহারাণ্ট্রদলে মিশিয়া পড়িলেন । 

ভাম্কর পাওুতের হত্যাকাণ্ডের কথা মহারাণ্ট্রদেশে প্রচারিত হইবামাত্র 
রঘু ল্বয়ং বাঞ্গালাদেশে পদার্পণ করিলেন ; লোকে পৈতৃক ভিটার মায়া 
মমতা ছাড়িয়া প্রাণ লইয়া দুরস্ানে পলায়ন করিতে লাগিল ? গ্রাম নগর 

জনশহন্য হইয়া গেল ১ শস্যক্ষেত্র কণ্টক-বনে পারণত হইল ; শিল্পবাণিজ্য 
ক্রমেই বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। * 

চারিদিকে মহাবিপ্লব । আলিবদ্দ একাকণ অসিহস্তে ছুটাছুটি করিয়া 

ক্রমেই অবগন্ন হইয়া পাঁড়তে লাগিলেন । অবশেষে একাকশ আর' 

পাঁরয়্া উঠিলেন না। আপন আপন ধন প্রাণ রক্ষার জন্য সকলকেই 
যথাযোগ্য ক্ষমতা দিতে বাধ্য হইলেন । সেই ক্ষমতায় জমিদারগণ সৈন্য- 
বল বৃদ্ধি করলেন; ইংরাজগণ কাশিমবাজারে একটি ছোট-খাট রকমের 
দুর্গ নিম্মণণ করিলেন ) কলিকাতা রক্ষার জন্য মহারাম্ট্র-থাত খনন করিয়া 

কালকাতা ও অন্যান্য বাখিজ্য-স্থানে সৈন্য সমাবেশ কাঁরতে আরম্ভ করি- 

লেন। মহারাষ্ট্রবপ্নবে নবাবের রাজকোব শুন্য হইতে লাগিল, বিদেশীয় 
বণিকদিগের পদোন্নতির সুত্রপাত হুইল, দেশের লোকের নচ্গে তাহাদের 

আত্মীয়তা ঘনীভত হুইয়া উঠিল। কালে উছ্ছা হইতেই বে মুললমান-শ্তি 
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৩৩ সিরাজদ্দৌল! 

পদদলিত হইতে পারে, আলিবদ্দ্শ তাহা অগ্বীকার কারতেন নাঃ 
কিন্তু কি করিবেন ? নিতান্ত নিরুপায় ছইয়াই তাঁহাকে এই পথ অবলম্বন 

করিতে হইল । 
১৭৪৭ খষ্টাব্দে নবাব আলিবদ্দর প্বয়ং মহারাম্ট্র-দঘনে বাছির হইতে 

পারিলেন না) ভগিনপতি মশরজাফর খাঁকে সেনাপতি করিয়া 

পাঠাইয়া দিলেন | মশরজাফর পাঁসপাহ-সালার” * ছিলেন, তাঁহার 
অধীন সৈন্যদল যদিও নবাবের সৈন্য, তথাপি তাহারা সাক্ষাৎভাবে 
মবাব-সরকার হইতে বেতন পাইত না। নবাবশ আমলে এখনকার মত 

রাজন্ব-নীতি প্রচালিত ছিল না। কেবল বাদশাহের প্রাপ্য রা্ভকর নবাব- 

'দপ্তরে জমা হইত, তত্তিন্ন প্রত্যেক বিভাগের ব্যয় নিব্বাছের জন্য ভিন্ন 
ভিন্ন কর্মচারীর নামে ভিন্ন তিন্ন জায়গণর নাদ্দর্ট থাকত ? সেই সকল 

'আয়গণরের আয় হইতে তাঁহারা আপন আপন বিভাগের ব্যয় নিবর্বাহ 
করিতেন। 

“জায়গীর আমীরুল উমরা বক্শ”” + নামে ১৮ পরগণার এক জায়গণর 
প্রধান সেনাপাতির পাঁজম্মা* ছিল। তাহার আয় হইতে [তান ইচ্ছামত 

আপন বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে সৈনাদলে গ্রহণ করিয়া নবাব-দরবারে কত 
করিতেন । এইরুপ ব্যবস্থা প্রচালত থাকায়, সেনাপাতিদিগের পক্ষে 

সহসা বিদ্রোহী হওয়া হজ ছিল। সেই জন্য নিতান্ত অনুগত ও অস্তর্গ 

ক. 000920081009730-017191£ 800 085-1089667-0391091%] ০01 
6105 107995. 

নবাবী আমলে এই পদের নাম ছিল,“মীর বক্সী কুল” অথবা “সিপাহ, সালার 

অজম”। অনেকানেক পুরাতন জমিদারী-সনন্দে দেখা বায় যে, “সিপাহ, সালার”কেও 

এ সকল সনন্দে স্বাক্ষর করিতে হইত । দাঁমরিক বিষয়ে জমিদারগণ ঘে "সিপাহ্ 

 'সালারে"র অধীন ছিলেন, ইহা! তাহীরই পরিচারক ৷ সিপাহ, সালার ছিলেন বলিয়াই 
মীরজাফর বাঙ্গালী জমিদারদিগের সহিত সুপরিচিত হইবার অবসর পাইয়াছিলেন। 
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মীরজাফরের পদোন্রতি ৩১ 

তন্ন আর কেহ এই সকল উচ্চ পদে নিষুক্ত হইতে পারিতেন না। 
আলিবদ্দী আপনী ভগিনীপতি বিয়া মীরজাফরকে যেমন স্েছ কারিতেন, 
সেইরংপ বিদ্বাস করিতেন ১ কেবল সেই জন্যই মীরজাফরকে এই উচ্চ 
রাজপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । 

মশরজাফর মহারাশ্ট্-দমনের ভার পাইয়া মহাসমারোছে মেদিনশপুর 

পর্যন্ত গমন করিলেন £ কিস্ত; মেদিনীপুর পর্য্যস্ত আসিয়াই বিলাস-তরছ্গে 
'ডবিয়া গেলেন। তাঁহার চারত্রে বীরোচিত সদগুণরাশি ষতদ্র বিকশিত 

হইবার সুযোগ পাইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা যৌবনোচত িলাসবাসনাই 
সমধিক স্ফনর্ভ লাভ কারয়াছিল। তিনি কোন দিনই সাহস বীরপুরুষ 
বলিয়া পাঁরচিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করেন লাই ; ইংরাজের হইীতিহাসেও 

মণরজাফর “ক্লাইবের গন্দভ” বলিয়া পরিচিত । কেধল নবাবের অস্তরধ্গ 

বলিয়া সেনাপতি পদে আরোহণ করিয়াছিলেন | আলিবদ্ৰী কুটুস্বের 

সমর-ভপাতির সংবাদ পাইয়া, আতাউল্লা নামক আর একজন বিশ্বস্ত রণকুশল 
সেনাপতিতকে পাগইয়া দিলেন । 

মখরজাফরকে সাহায্য করা দূরে থাকুক, আতাউল্লা তাঁহার সাহায্যে 

লঞ্কাভাগ করিবার কল্পনা করিলেন। আতাউল্লা সিংহাসনে বসিবেন, 

মীরজাফর পাটনার নবাৰ হইবেন এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য 
উভয়েই সমবেত শক্তিতে আলিবদ্দকে সিংহাসনচন্যুত করিয়া কণ্টক দর 

করিবেন। মীরজাফর বড় মৃদুম্বভাব, বিলাসপ্রিয়ঃ স্বার্থপরায়ণ বলিয়া 

সকলের নিকট পারিচিত ছিলেন; সেইঞ্জন/ আতাউল্লা সহজেই তাঁহাকে 
স্বপক্ষে টানিয়া লইতে সুবিধা পাইলেন । 

আলিবন্দর কপালে বিশ্রাম-সুখ ছিল না। তান কুটুদ্বের কুপ্রবত্তির 

পাঁরয় পাইয়া নিজেই যুদ্ধবাত্রা করিলেন । আলিবন্দ্শ খন সসৈন্যে 
বিদ্রোহিত্বয়ের সম্মুখীন হইলেন, তখন উতর সেনাপতিই জবত্ম-সম্পণ 

কারলেন 3 আনিবদ্দর' বর হাষ্গামা দমন করিয়া সেনাপতিত্য়কে 



৩২ সিরাজদ্দৌল। 

পদচন্যুত কাঁরলেন, কিন্তু, কাহাকেও ফোনর্প শাস্তি দিতে সম্মত হইলেন 
লা। আলিবন্দর সদয় ব্যবহারে মীরজাফরের শিক্ষা হইল না। [তানি 
রাজধানীতে আয়া নবাব-দরবারের আদেশ লথ্ঘন কাঁরয়া যথেচ্ছভাবে 

[বিচরণ করতে লাগলেন। ছিসাবনিকাশ তলপ কারিয়া নবাব তাঁহাকে 
অনেকবার ডাকাইয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কুটুম্ব আর দরবারে হাজির 
হইলেন না। 



গম গারছেদ 
সিরাজের যৌব-রাজ্যাভিষেক 

বাঙ্গালা দেশ যখন বগণ'র হাথ্গামায় নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত, দিল্লীর বাদশাহ তখন 
একেবারেই শীঁক্তছণীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৭৪৬ খষ্টাব্দে আহমদশাহ 
আবদালী দিল্লী লুণ্ঠন কারয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন ; ১৭৪৭ খষ্টাদ্দে 
বাদশাহ মোহম্মদশাহর মৃত্যু হয়; দেই হইতে দিল্লীর প্রবল প্রতাপ 
একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল।* 

সময় বুঝিয়। কেবল মহারাম্্র্লই যে স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপনের চ্ক্টো 
করিয়াছিলেন তাহা নহে; যাঁছারা দিল্লীর বিশ্বাসভাজন মুসলমান 

অমাত্য, তাঁহারাও স্বাধীনতা লাভের আয়োঞ্জন কারয়াছিলেন। 1 

মুললমান জায়গীরদারগণ কর প্রদান করিতে অসম্মত ; কেমন করিয়া 

স্বাধীনতা লাত করিবেন, তাহার জন্য সবর্বদাই উদৃত্রীব | চতুর আিবদ্দ 
তাঁহাদিগের ভাবগতিক বুঝিতে পারিয়া একে একে মকলকেই রাজকার্যয 
হইতে অপসত করিয়াছিলেন । 

এইর্পে লমমের খাঁ ও পরদার খাঁ নামক দুইজন আফগান বর 

পদচয্যত হইয়া স্বারভাঙগা প্রদেশে জায়গীর লইয়া বাস কারিতে আরম্ভ 

করেন। হাজি আহমদ ও জয়েনউদ্দীনের উপর পাটনার শামনতার 

আঁপত থাকায়, নবাব আলিবদ্দী আর আফগান-জায়গণরদারাগের কোন 

সংবাদ লইতেন না। জয়েনউদ্বীন তাহাদিগকে ক্রমে ক্রমে বশীভূত 
ও পক্ষতৃত কারবার আশায় পাটনায় নিমম্ক্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে 
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৩৪ সিরাজদ্দৌলা 

ছিতে বিপরীত হইল । আফগানগণ বশ্যতা ম্বীকার করিয়া নজর দিবার 

উপলক্ষ করিয়া পাটনায় প্রবেশ কারল ; দরবারে আসিয়া যথাযোগ্য 

সমাদরে জয়েনউদ্দীনের নিকট অবনত হইয়া জানু পাঁতিয়া উপবেশন, 

করিল এবং নজর দিবার ছল করিয়া সহসা বরবিক্রমে সকলে মিঁলিক্না 

আক্রমণ করিল। জয়েনউদ্দীন অপি কোষমুক্ত কারবার জন্য চেষ্টা 

কারবারও অবসর পাইলেন না £ তাঁছার ছিন্রম-ণ্ড মসূনদের উপর লুটাইয়া 
পাঁড়ল। হাজি আহমদ বন্দী হইলেন; সপ্তদশ দিন নিদারুণ উৎপণড়ন 
সহ্য করিয়া অবশেষে ভগ্রহ্থদয়ে বন্দীশালায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন ; 

িরাজদ্দৌলার মাতা আমিনা বেগম আফগান-শাবরে বশ্দিনগ হইলেন ।* 
সংবাদ পাইয়া আলিবদ্দ্দী একেবারে মম্মাহুত হইয়া পঁড়িলেন। 

শোকের অবরুদ্ধ কণ্ঠোচ্ছবান নিবারণ করিয়া দৃহিতার বদ্ধনমোচনের 

আয়োজন কাঁরতে লাগলেন । পদচয্যত ও পদ্গৌরবাশ্বত সমুদায় 
সৈনাপতিদিগকে সম্মিলিত ফারিয়া আলিবদ্দ্শ যখন করুণ বিলাপে এই 
শোক-কাছিনণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ কারিলেন, তখন সকলেই একে একে 
কোরাণ স্পর্শ করিয়া অসিহস্তে তাঁহার সঙ্গে প্রাণ-বিলর্জন করিবার জন্য 

শপথ করিলেন । এই উপলক্ষে কলছ বিবাদ মিটিয়া গেল * মীরজাফর 

পুনরায় সেনাপাঁতপদে নিষুক্ত হইলেন, আতাউল্লাও অসিহস্তে নবাবের 
পার্ে আসিয়া দাঁড়াইতে ত্রুটি করিলেন না। আতাইল্লার সঙ্গে হাজি 
আহমদের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল এবং আতাউল্লার কন্যার সঙ্গে 
দপরাজদ্দৌলার বিবাহের প্রস্তাব চপিতোছিল $ দুতরাং আতাউল্লাও একজন 

ঘানচ্ঠ কুটুম্ব | 

আলিবদ্দ* গভানশোচনা পাঁরত্যাগ কাঁরয়া পাটনাভিমুখে যান্ধধাত্রা 
খকারিলেন, ঠিক সেই সময়ে উড়িষ্যাপ্রাস্তে মহারাম্ট্রীয়াদগের বিজয়ভেরী 

'বাজিয়া উঠিল । এবার আর আিবদ্দী বগণর ছাঞ্গামার গাঁতিরোধ কারতে 

ক 958৮৪ [0 01 15081. 



সিরাজের সংগ্রামশিক্ষা! ৩% 

অগ্রসর হইতে পারিলেন না। রাজধানশর গমনাগমন পথ রক্ষা করিবার 

জন্য সাইয়েদ আহমদকে ভগবানগোলায় পাঠাইয়া দিলেন ; নোয়াজেস- 
এবং আতাউল্লার অধীনে পাঁচ সহ সৈন্য রাখিয়া তাঁহাদের উপর রাজধানশ 
রক্ষার ভারাপপণ করিলেন ; এবং চারিদিকে ঘোষণা কাঁরিয়া দিলেন যে, 

“এবার প্রঙ্জার ধন প্রাণ রক্ষার ভার তাহাদের উপর | তাহাদের যাঁদ 

শাত্ত এবং সাহস থাকে, তাহারা বাহুবলে আত্মরক্ষা করিবে, না পারে 

প্রাণ লইয়া পলায়ন করিবে ।” লোকে যে যেখানে সুবিধা পাইল, 
পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । * 

পিরাজদ্দৌলা বালক হইলেও এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় আতমাত্রায় 
ব্যাকুল ছইয়া উঠিলেন। পিতা এবং পিতামহ উভয়েই শত্রুহস্তে নিহত ; 
মাতা বন্দিনধ ; পিরাজদ্দৌলা নীরবে এই সকল সংবাদ সহ্য করিতে 

পারলেন না; আঁসিহন্তে মাতামহ্থের পারবে আধিয়া দাঁড়াইলেন। সিরাজ 
বালক হইলেও বার-বালক ; নবাব তাঁছাকে পঙ্গে লইয়াই যুদ্ধযাত্রা 
কারলেন। 

ইংরাজের ইতিহাসে পিরাজদ্দৌলা কেবল ইন্জ্বিয়পরায়ণ, অকম্ম-ণ্য, 
“জঘন্য রুচির চঞ্চল যুবক বাঁলিয়াই পারচিত। + কিস্তু সিরাজদ্দোলা দ্বয়ং 
অসিহস্তে যতবার সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছেন, বিপদের সংবাদ পাইয়া 
যতবার ক্ষিপ্রহন্তে আঁসচালনা করিয়াছেন, আলিবদ্দী তিন্ন আর ফোন 

নবাবই সেরূপ দষ্টাস্ত দেখাইয়া যাইতে পারেন নাই। পিরাজদ্দৌলার 
জীবনে ইহাই প্রথম যুদ্ধযাত্রা নহে । তিনি আশৈশব মাতামহের কণ্ঠলগ্ন হাইয়। 
প্রায় প্রত্যেক যুদ্ধেই শিবিরে শিবিরে পরিভ্রমণ করিতেন । বঞ্জমানের নিকট 

ক ৭ি69579::৮8 [71960:5 01 892881. 

1 “715 1069115996 95 155018, 0019 00505 19কা আছে 0০" 
02ভত, 1১19 2007950816165 20100:9 ' 10 669 20503৩-ায502- 

7081৪ 17819607০01 187161810 2802001085৭ 01, 1, 



৩৬ সিরাজদ্দৌল। 

মহারাম্ট্রপেনা যে সময়ে সদপে আলিলবদ্দর্শর গাঁতিরোধ করে, তখন সিরাজ 

নিতান্ত বালক । কিন্তু সেই সময় হইতেই তাঁহাকে নবাব-শাবরে দোখিতে 
পাওয়া যায়। * তাহার পর প্রায় প্রাতব্ষেহি বগণর ছাণ্গামার ইতিহাসের 
সঙ্গে পিরাজের রণ-শিক্ষার ইতিহাল সংযুক্ত হইয়া রাছয়াছে। কখন 
মাতামহের আজ্ঞাবহ হইয়া, কখন বা রাজাজ্ঞায় স্বয়ং সেনাচালনার তার 
গ্রহণ করিয়া, এই বশর-বালক যে সকল সমর-কৌশলের পাঁরিচয় প্রদান করেন, 
বড়বাটপণর দু্গজয়-কাহিনখ বর্ণনা করিবার সময়ে মুসলমান ইতিহাসলেখক 

তাহার সমুচিত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাকে রণপ্ডিত করিবেন 

বলিয়াই আলবদর শৈশবে সেনাচালনার ভার প্রদান করিয়াছিলেন 1 

বিদ্রোহী আফগানগণ বিহার অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া পাটনার ধনাঢ্য 

আধিবাসীদের লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া যথাশ'ক্ত নজর আদায় করিয়া 

লইল এবং জয়েনউদ্ৰীনের রাজকোষ হস্তগত করিয়া সৈন্যবল বৃদ্ধি করিতে 
আরম্ভ কাঁরল ; আিবদ্র সসৈন্যে যযদ্ধযাত্রা করিয়াছেন-_সংবাদ পাইবামাত্র 
বিদ্রোহশদল স্বপক্ষ সবল করিবার আশায় মহারাশ্ট্রা্দগকে আহ্বান কাঁরতে 

লাগিল। মহারাষ্ট্রসেনাও লাভের গন্ধ পাইয়া আনন্দে পাটনা অঞ্চলে 

ধাবিত হইল । আলিবদ্দর্শর ত্বরিত-গমনে ভাগলপ;রের নিকটে মহারাম্ট্রদলকে 
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এই সকল ধঁতিহাঁসিক প্রমাণের উল্লেখ করিয়াও নবাবী আমলের বাঙ্গালার"ইতিহাস- 
লেখক লিখিয়াছেন £-_-"অন্য শিক্ষার অভাব হইলেও, যুদ্ধ শিক্ষার সিরাজের সবিশেষ 

সুবিধা ছিল; উচ্ছ্খল সিরাজ এ ুযৌগেরও সন্ধ্যবহার করিতে পারে নাই।” 
সচন্বাচর প্রচলিত ইতিহাসে সিরাজ রণভীরু বলিয়া কলঙ্কিত। সে কলছ্ছের প্রমাণাভাব। 

তথাপি প্রচলিত কলক্কের সমর্থন বাসনায় বাঙ্গালী ইতিহাসলেখক অন্ুমানবলে বাহা 
'লিখিয়াছেন, তাহার বিস্কৃত সমালোচন। অনাবস্ফ | 



বাঢ়ের যুদ্ধ ৩৭ 

আক্রমণ করিলেন। তাহারা সম্মুখয.দ্ধ চাহে না? তাড়া পাইয়া বনপথে 
পলায়ন করিতে ত্রুটি করিল না। আলিবদ্ৰ্শ' সসৈন্যে মশ্গেরে আসিয়া 

উপনশত হইলেন । 

এইখানে আদিয়া এক গুপ্তচর ধরা পাঁড়ল। তাহার বস্ত্রাত্যন্তরে 
একখানি পত্র বাহর হইল । লেই পাত্রে বিশবাপঘাতক আতাউল্লা আফগান- 

দিগকে মনের কথা খুলিয়া লিখিয়াছেন। সুযোগ পাইলে তিনিও যে 

'বিড্রোহীদলে যোগদান করিবেন, তাহার প্রস্তাব কাঁরয়াছেন ৷ িরাজদ্দৌলা 

এই বিশ্বাসঘাতকতার পাঁরচয় পাইয়া একেবারে ক্রোধোন্মস্ত হইয়া উঠঠিলেন। 
বহুদর্শী বৃদ্ধ নবাব আশু তাহার কোনরংপ প্রাতিকার না করিয়া, কন্যার 

বন্ধনমোচন করিবার জন্যই অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ঘ্বারভাৎগা প্রদেশের 

যে সকল ছিন্দু জা'মদার আফগানাদিগের অত্যাচারে জজ্জ্ারত হইতে ছিলেন, 
তাঁহারা মুচ্গেরে আসিয়া আলবন্দর সঙ্গে মিলিত হইলেন । তাঁহাদের 

মূখে আলিবদ্ৰঠ সংবাদ পাইলেন যে, বিদ্রোহীদল পাটনা ছাড়িয়া বাঢ় 

নামক স্থানে শিবির-সন্নবেশ করিয়াছে । 

আলিবদ্র* বাড়ের বিস্তুত-ক্ষেত্রে শত্রঃসেনার সম্মুখীন হইলেন । 
তানোজির আজ্ঞাধীন মহারাণ্ট্রীয় সৈন্যদল ইতিপুবের্ব সেখানে আপিয়া 

উপস্থিত হুইয়াছিল । তাহারা প্রকাশ্যে আফগানদিগের সহায়তা করিতে 

পম্মত হইয়া, গোপনে গোপনে উভয় দলেরই শিবির লুষ্ঠন করিবার সগ্কষ্প 
করিয়াছিল । আছিবদদ কালক্ষয়্ না কাঁরয়া আফগান-শিবির আক্রমণ 

করিলেন । 

যুদ্ধের প্রথম উপক্রমেই সরদার খাঁ নিহত হুইলেন। তাঁহার ছত্র-ত্গ 
সৈন্যদল প্রাণভয়ে চাঁরাদীকে পলায়ন কাঁরতেছে ; তাহাদিগকে আবার 
সমরক্ষেত্রে সমবেত করিবার জন্য সমসের খাঁ সনৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন, 
আলিবদ্দীঁ উভয় সেনাদলকে বামে দক্ষিণে বুগপৎ আক্রমণ করিয়া বীরদর্পে 

ছুটিয়া চলিয্লাছেন, চারিদিকে বিচ্ছিন্নভাবে খণ্ড য.দ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এমন 



৩৮ সিরাজদ্দৌলা 

সময়ে সুযোগ বৃঝিয়া চতুর মহারাম্্র নবাব-সেনাদলকে আক্রমণ করিবার 
গন্য অগ্রসর ছইতে লাগিল। সম্মুখে প্রবল আফগানদল, পান্বে লৃশ্চন- 

লোলুপ মহারাষ্ট্র সেনা; কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য না করিয়া আলবদ্দর ক্ষিপ্তের- 

ব্যায় কেবল সম্মুখেই অগ্রসর হুইতেছেন । পিরাজদ্দৌলা বালক ; প্রবীণ. 
রণপণ্ডিত আলিবদ্ৰী'র তুলনায় শিশু অপেক্ষাও অশিক্ষিত ; কিন্তু তিনি এই 
ভ্রম ধারয়া ফেলিলেন। মাতামহের অনুমতি লইয়া মহারাষ্ট্রদলকে আক্রমণ 
কারবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আলিবদ্রর্শ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন 

না; কেবল সম্মুখের দিকেই অগ্রপর হইতে লাগিলেন এ 
উভয় সৈন্যের তুমুল সংঘর্ষে” যুদ্ব-কোলাহলে শত্রুমিত্র মহাপমরে 

শিয়া গেল। সেই গোলযোগে সমসের খাঁ নিজ সৈন্যের গাঁতিরোধ করিতে 
পারিলেন না। কে কোথায় ছিটকাইয়া পাঁড়তে লাগিল ; অবশেষে 
সমসের একাকা শত্রুমধ্যে পতিত হইলেন । হবিববেগ নামক একজন 

সেনানায়ক সুযোগ পাইয়া একলম্ফে সমসেরের মস্তক ছেদন করিয়া 
ফেলিলেন ? কবন্ধদেছ হস্তীঁপঙ্ঠ হইতে ভুমিতলে লঃটাইয়া পিল। সমসেরের 

ছিন্নমুণ্ড লইয়া হবিববেগ আলিবন্দর হন্তে উপহার প্রদান করিলেন । আর 

যুদ্ধ করিতে হইল না,আফগান-সৈন্য পলায়ন করিল,মহারাষ্ট্রদল দুরে সারয়া 
দাঁড়াইল, আলিবন্দ্' রুধিরচচ্চত রণক্ষেত্রে অসিহস্তে চাইয়া দেখলেন, 

যুদ্ধজয় সমাধা হুইয়াছে। ঘটনাচক্রে সমসের খাঁ নিহত হওয়াতেই সহজেই 
যুদ্ধজয় হইল; িস্তু যদি ঘটনাচক্র অন্য ভাবে পারিবার্ভত হইত, তবে 
[িরাজদ্দৌলার পরামর্শ উপেক্ষা কারবার জন্য আলিবদ্দ অনুশোচনা 
করিবার অবসর পাইতেন কিনা, কে বলিতে পারে ? 

যুদ্ধাবসানে কন্যার বন্ধন মোচন করিয়া আলিবন্বী বিহার প্রদেশে 

শাঁন্তস্থাপন কারবার চেষ্টা কারতে লাগিলেন । পরাজিত বিদ্রোহীদল 

নানাস্থানে পলায়ন করিল, লোকে আবার নিরুদ্েগে লংসার-কায্যে 

মনোনিবেশ করিতে লাগিল; পর্ণিয়া প্রদেশেও শান্ত সংস্থাপিত হইল । 
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আলিবদ্দী তখন মহামমারোহে দরবার করিয়া সাইয়েদ আহমদকে পবার্ণয়ার 
এবং দিরাজন্বৌলাকে পাটনার নবাব নিষুক্ত করিলেন । সাইয়েদ আহমদ 
পৃর্ণিয়ায় গমন করিলেন। কিন্তু সিরাজদ্বৌলা বালক বাঁলয়া রাঙা 

জানকীরাম বিহারের রাজপ্রাতানাধ হইলেন, সিরাজদ্দৌলা বিহারের 

নামসব্্ষস্ব নবাব হইয়া মাতামহের ল্গে রাজধানীতে 'ফারয়া আমিলেন। 
“রাজা জানকশীরাম বঞ্গণয় দক্ষিণবাঢ় কায়স্থ। ইনি বাঙ্গালা ছইতে 

দেওয়ান হইয়া আিবদ্দ্শর নায়েবশ আমলে পাটনায় আগমন করেন। নাজিম 

হইয়া আলিবদ্দর্শ খাঁ ইহাকে প্রথমতঃ দেওয়ান-ই-তন ও সামারক বিভাগের 
প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। দঃদ্দাস্ত মহারাষ্ট্র কটকের আক্রমণে 

ধিতাড়ত আলবন্দরর কটক হইতে প্রত্যাবর্তনের সময়, ইনি নবাবের 

সমাতব্যাহারে ছিলেন । পরে ম্বকণয় প্ৰব্বসাঞ্চতি অর্থদ্বারা নবাবের 

সৈন্যসংগ্রহাদি কাষেণযর সহায়তা করেন । প্রকৃত পক্ষে ইনিই প্রধান মত 
ছিলেন । সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বাঁলয়া মহারাষ্ট্রীর় সেনাপতি ভাস্কর 

পণ্ডিতের প্রাণবধের কজ্পনা প্রধান সেনাপতি মমৃস্তাফা খাঁ ভিন্ন কেবল 

ইহারই নিকট পহব্রে প্রকাশিত হইয়াছিল । * * গ্গ * অতঃপর রাজা 
জানকীরামের প্রত,ত্ব এত অধিক হইয়াছিল যে, নবাবের শ্াতুষ্পুজ্রেরাও 
কোনও বিষয়ে দরবার করিতে হইলে মন্ভ্রিবরের সাহায্য প্রার্থনা করিতেন । 

পাটনার ডেপুটি সুবাদার সিরাজের পিতা জয়েনউদ্দীনের মৃত্যুর পর, এ 
পদে সপিরাজকে নাম-মাত্র নিধুক্ত করিয়া, প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা জানকণ- 

রামকেই প্রাতানাধ শাপনকর্ত করিয়া রাখা হয় ।”* 
ল.*্ঠনপরায়ণ মহা রাষ্ট্রদলকে হাতের কাছে পাইয়ও আক্রমণ করা হুইল 

না, আতাউল্লার বশ্বাপঘাতকতার পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে সমৈন্যে 
ধনসম্পদ লইয়া স্থানাস্তরে চলিয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইল, যণরঞ্জা- 

_করের ন্যায় আবিশ্বাসী কুটম্বকে সম্চিত শিক্ষা নাদিয়া তাঁতাকে পেনাপাতি- 
৯ সা পা রাবী সপ 

__* সাহিত্য, ষষ্ঠ বর্ধ ৬৯০-৬৯৬ পৃঃ শ্ীযুজ কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 
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পদে বাহাল রাখা হুইল, এত কষ্টে বিহার-প্রদেশের শাস্তি সংস্থাপন করিয়া 
রাজা জানকশরামকে তাহার ফলতোগ কাঁরতে দিয়া সিরাজন্দৌলাকে কেবল 
মামলবর্ব্ব নবাব বলিয়া ঘোষণা করা হইল; ইহার কোন ব্যবস্থাই 
সিরাজদ্দৌলার মনঃপৃত হইল না। তাপ প্রতিবাদ করিয়াও যখন 
আলিবদ্দ'র মত পাঁরবর্তন করিতে পারিলেন না, তখন মাতামহের উপর 

নিতান্ত অনস্তুষ্ট হইয়া ক্ষুঞ্রমনেই রাজধানণতে প্রত্যাগমন করিলেন । 

ইহার পর এক বৎসর একরুপ নিরাপদে কাটিতে না কাটিতেই আবার 

উড়িব্যা প্রদেশে মহারান্ট্রসেনার সমর-কোলাহল উপস্থিত ছইল। সংবাদ 
পাইবামাত্র মুর্শিদাবাদ হইতে ছ-টিয়া যাওয়া সম্ভব নহে, সৃতরাং আলিবদ্ৰশ“ 
এইবার হইতে মেদিনণপুরে বাসস্থান নিম্মণণ করিবার আয়োজন করিলেন। 

মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাজয় করিয়া আলিবদ্দ' এবার কিছুদিন মেদিনপুরেই 

অবস্থান করিতে আরম্ভ কারলেন। সিরাজ মাতামছের অনুমতি লইয়া 
মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিলেন ।* 

[িরাজ বুঝিলেন যে, এইবার সুসময় উপস্থিত | পরুর্ণয়ার বিস্তৃত জন- 
পদে সাইয়েদ আহমদ নবাবা কারতেছেনঃ ঢাকার বিপহল রাজভাগ্ডার হাতে 

পাইয়া নোয়াজেস এবং রাজবল্লভ মংক্তহস্তে অর্থব্যয় করতেছেন, যাহারা 
িদ্রোহণ বিশ্বাসঘাতক তাঁহারাও পরম সুখে পদগৌরব উপভোগ কারিতে- 
ছেন ; কেবল দিরাজদ্দৌলাই বিহারের নবাব হইয়াও মাসিক বৃত্তির ন্ট 
তঞ্কা লইয়া রাজধানীতে বাঁপয়া আলস্যে জশবন-যাপন করিবেন কেন ? 

শনি আর এমন করিয়া আপন ম্বার্থ পদদলিত করিতে সম্মত 
হইলেন না। পিতা নাই? তিনি বিহারের [সিংহাসনে বসিয়া যে প্রভুত 

ধনসঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাও আফগানগণ লুটিয়া লইয়াছে, আজকাল 

* পসিরাজদ্দৌলা আপনে হল দাবীকো! রওয়ানা হয়া আওর যহবৎজলসে 
চন্্র রৌজকী রোক্শোৎ মুশিদাবাদ সয়ের ও তক রীকে বাহীনাসে ত্েকর মুশিদাবাদ 

পঁছচ। 1”--মুতক্ষরীণ | 



সিরাজের পাটনা আক্রমণ ৪১ 

বিহারে যাহা কিছ? আয় হইতেছে, তাহা কেবল জানকশরামেরই সৌভাগ্য 
বন্ধন কাঁরতেছে । পিরাজদ্দৌলার নিকট ইহা বড়ই আঁবচার বাঁলিয়া বোধ 

হইল। তান বিন্বাসী অনুচর লইয়া দেশভ্রমণ উপলক্ষে মুর্শদাবাদ হইতে 
বাছির হইয়া পঁড়িলেন। * মাতামহ মেদিনীপুরে, সুতরাং কেহ আর সাহস 
কাঁরয়া সিরাজদ্দৌলার গাঁতিরোধ করিল না। 

পাটনায় আপিয়াই দিরাজদ্দৌলা ছস্নবেশ খুলিয়া ফেললেন । রাজা 

জানকণীরামকে ম্পন্টই বলিয়া পাঠাইলেন যে, তান রাজপ্রতিনিধি মাত্র, 
পিরাজই পাটনার প্রকৃতি নবাব । এতাদন [নিজ রাজ্যের কোনই সংবাদ 

লন নাই, কিন্তু রাজা এখন সশরণরে সিংহদ্বারে শুভাগমন করিয়াছেন। 
জানকীরামের বিষম সমস্যা উপাস্থিত হইল। নবাবের অনুমতি না লইয়া 
সিরাজদ্দৌলাকে শাসনভার ছাড়িয়া দিতে দাহস হইল না, সিরাজদ্দৌলার 
আদেশ অবহেলা কাঁরতেও সাহস হইল না। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া 
জানকীরাম নবাবের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া দুগ“দ্বার রুদ্ধ কাঁরয়া দিলেন | 1 

জানকীরাম ত্য হইয়া প্রভুর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করিতে 

সাহস পাইবেন, তাহা সিরাজদ্দৌলার ধারণা ছিল না; 'তাঁন একেবারে 
ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া ভীঠলেন। িরাজ বিহারের নবাব ? রাজধানণী, 

* মুতক্ষরীণে লিখিত আছে যে, “সিরাজদ্দৌল। তাহার প্রিয়্সহচরী লুৎফউদ্নিশা 

বেগমকে সঙ্গে লইয়া গোঁশকটে আরোহণ করিয় প্রস্থান করেন । হোসেন কুলী খ' 

কিয়দ্দ র পশ্চান্ধীবন করিয়াছিলেন, ধরিতে না পারিয়। প্রতাগমন করিতে বাধ্য হন। 

সিরাজদ্দৌলার বলীবার্দ দিন বিশ ক্রোশ করিয়] ছুঁটিত |” 
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৪২. সিরাজদ্দৌল! 

রাজদুগ রাজকোষ সকলই তাঁহার । জানকশরাম কে? তিনি ত কেবল 
তাঁহারই প্রাতানীধ । তবে কোন সাহসে তিনি প্রভুর সম্মখে দু্গন্বার 
অবধুদ্ধ করিয়া দিলেন? তবে কি তাহাকে নামমাত্র বিহারের নবাব 

বলিয়া মৌখিক ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে? অবশ্য তাহাই নবাবের আদেশ । 
নবাবের আদেশ না থাকিলে জানকীরাম কে যে সে তাঁহাকে এমন কাঁরিয়া 

অপমান করিতে সাহস পাইবে ? দিরাজের অদম্য হদয়াবেগ এত অপমান 
নহ্য করিতে পারিল না; তিনি আত্মসংবরণ করিতে না পারিয়া, বাহুবলে 

পিতৃসিংহামন অধিকার করিবার জন্য দুগদ্বারে গোলাবর্ষণ করিতে 

আরম্ভ করিলেন । 

আিবদ্দ যদি সংবাদ পাইবামাত্র দুগণদ্বার উন্মোচন করিবার জন্য 
জানকশীরামকে আদেশ কারয়া পাঠাইতেন, হয় ত সহজেই কল গোলযোগ 

টিয়া যাইত | [তিনি তাহা না করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে ন্েছের উপদেশ- 
সৃচক এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাগমন 

কারবার জন্য বারংবার অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন । সিরাজের ক্রোধাগ্নি 

আরও দ্বিগুণবেগে জ্ীলয়া উঠিল । 

সিরাজন্দৌলা আর স্বার্থ নষ্ট করিয়া নবাবের হাতের ক্রাড়াপযুজ্তল 

হইয়া বসিয়া থাকিতে সম্মত নছেন। কবে নবাবের পন্ধকেশ চির- 

বিশ্রাম লাভ কাঁরবে, আর কবে বা তান নবীন মস্তকে রাজমনুকুট 

পরিয়া বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার মসনর্দে উপবেশন করিবেন+- 

সেই অনিশ্চিত শুভদিনের প্রতীক্ষায় সুনিশ্চিত পৈতৃক-সংহাসন পরিত্যাগ 

করিতে পারেন না। আিবদ্দশ সকলকেই যথাযোগ্য রাজপদ দিয়াছেন, 
কেবল শুন্যগর্ভ স্তোকবাক্যে সিরাজদ্দৌলাকেই পিত্রাজ্য হইতে বঞ্চিত 
রাখিবেন কেন? তিনি যখন বিহারের নবাব, তখন ষেরুপে হউক- 

আত্মরাজ্য আঁধকার করিবেন। তাহাতে যেন বৃদ্ধ নবাব বাধা প্রদান: 
করিবার চেষ্টা না করেন । রাজ্য বহুবিজ্ততিঃ বাহুতে বদ বল। সুতরাং 



সিরাজের পত্র ৪৩ 

আবশ্যক হইলে মাতামছের সঙ্গে শাক্তি-পরীক্ষা করিতেও দৌহিত্র কাতর 

হইবেন লা। হয় উভয়েই আসিহস্তে জশবন [বিসঙ্জজন কারবেন ? না হয় 
ধহার জয় হইবে. তিনি নিরুদ্বেগে রাজভোগ করিবেন | এইরুপ সঙ্কষ্প 

কারয়া সিরাজদ্দৌলা লিখিলেন ;_- 
পজোনাব আলি! বা ওজুদ এজহার ইস কাদার মেহের ও সাফ কাকে মেরে 

চুষমানোকে দারপায়, পার্ওয়ারাস, হেঁয়। আজ জম্ল। হোসেন কুলিখী! কো উয়াহ 

মার্তারা এজ্জাৎ ও সার্ওয়ারী দিয়! কে মুঝে জেলীৎ হাঁয় কে বারওয়াক্ত মা বেদাৎ 

বায়দোয়ান্কে মেরে এন্ভেকবাল্কেো! এক কাদাম্ভি না বাা। আওর সাহামাংজঙ্গকো 

বেলায়েৎ আমাদ দে কাঁর সাওলাৎ জাঙ্গকো পুর্ণীয়াকি ফৌজদারী আতা ফার্ময়ী । 

মেরে হাল পার বজুজ এনায়াৎ জোবানিকে কোই সোফাকাৎ ও নাঁওয়াজেস, জ্লো' 

এজ দিরাদ মান্সাৰ আওর একতেদার্ কে লায়েক হো! না! হুহ , হাল! হারগেজ তাস রিফ, 

নালাহয়েগা ওয়ারনা আপ ক শের মেরে দামান্মে হয়াকে মেরা শের আপকে জের্ পায়, 

ফিল হোগা” 
পত্র পড়িয়া আমরা একালের লোক একেবারে শিহরিয়া উঠিতে পারি ; 

অকৃতজ্ঞ নরাধম পশত্রকৃতি বলিয়া আভিধান বাছিয়া-_সরাজদ্রৌলাকে 
আভিসম্পাত করিতে পার, আবশ্যক হইলে উপন্যাস লিখিয়া বসংদ্ধরাকে 

শ্বধা বিতক্ত হইবার জন্য নিব্বন্ধাতিশয়ে অন:রোধ জানাইতে পারি + 

কস্তু আলবন্দ ইহার কিছুই কারলেন না। 
দোষ কাহার? সিরাজদ্বৌলার কথা দুরে থাকুক, প্রবণ আলিলবদ্দী“কে 

কোন রাজপ্রাতনিধি এরুপ করিয়া অপমান করিলে, তিনিও কি তাহা 

নীরবে সহ্য কারিতেন 1? সুতরাং আলিবদ্ৰ' সিরাজের উপর অসম্তষ্ট 

হইলেন না ঃ কেবল পাছে যুদ্ধকলহে সিরাজের ফোন অকল্যাণ হয় সেই 
চিস্তাতেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মহারাম্ট্-দ্মন পড়িয়া থাকল, রাজ্য ও. 

রাজধানপর চিন্তা পিয়া থাকিল, অঞ্পকয়েকজনমাত্র অন:চর লইয়া আিবদ্র 

81069000910, 



৪ সিরাজদ্দৌলা 

পাঁটলাতিম:খে ছঃটিয়া চলিলেন। সিরাজের উদ্ধত [লিপির প্রত্যুত্তরে যাহা 
লিখিত হইল, তাহার নিম্নে, আিবদ্দ ল্বহস্তে একটি ফারশণ কবিতায় 
এইমাত্র লাখয়া পাঠাইলেন যে, প্যাহারা ধম্মের জন্য লম্মৃখ-সংগ্রামে জীবন 
[িসঞ্ভ'ন করিতে অগ্রসর হয়, তাহারা প্রায়ই ভুলিয়া যায় যে, যাহারা 
'সংসার-সংগ্রামে স্ষেহছের অত্যাচার সহ্য করে, তাহারাই প্রকৃত বীর! 
ইছাদের মধ্যে পরকালেও তুলনা হইতে পারে না $ ধন্মবশর শত্রুহত্তে িছত 
হন, কিন্তু সংসার-বশর কেবল প্মেহভাজন আত্মীয়গণের ির্ধযাতনেই জীবন 

শবসঙ্জ'ন করেন 1” * 

[িরাজদ্দৌলা অনেক গোলাবর্ষণ করিয়াও দুগণ“জয় করিতে পারিলেন 
না। তাঁহার প্রধান সেনাপতি মেহেদী নেশার খাঁ নিহত হইতে না 

হইতেই অশিক্ষিত সৈন্যদল পলায়ন কারতে আরম্ত করিন। সিরাজ তখন 
রোষে ক্ষোভে জঙ্জরত হইয়া একখানি পর্ণকুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
রাজা জানকণরাম সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার যথোপযুক্ত বাসস্থান নিদ্দেশ 

করিয়া দিলেন + কিন্তু তথাপি দুগদ্বার উন্মুক্ত করিলেন না। 

* সে কবিতাটি এইরূপ” 

“গাজি কে পায়ে সাহাদাৎ আন্দার্ তাগো পোস্ত । 

গাফেল কে শাহীদে এস.ক্ ফাঁজেল্ তার্ আজ, দোস্ত। 

ফার্দায় কেয়ামাৎ ই ব অঁ। কাযমানাদ্ । 

ই কোস্তা ভুষমানাত্ত, ও য়া কোন্তায়ে দোস্ত ।” 
_-মুতক্ষরীণ । 

+ ইনি মুতক্ষরীণ-প্রণেত! সাইয়েদ গোলাম হোসেনের মাতুল। মূতক্ষরীণে প্রকাশ 

'ষে, ইহার বুদ্ধিতেই সিরাজদ্দৌল1 পাঁটনা আক্রমণ করিয়াছিলেন । মেহেদী নেশার খঁ! 

নিহত হইলে, সিরাজ আত্মকাধ্যের হিতাহিত চিন্তা করিয়া বোধ হয় মনে মনে লঞ্চিত 

হুইক়খছিলেন এবং বোধ হুয় সেইজন্যই নবাব শুভীগমন করিবামাজ নিজেই তীহার 

শিবিরে উপনীত হুইয়া সকল বিবাদ ভাসাইয়। দিরাছিলেন। 



মাতামহের প্রত্যুত্তর ৪ 

সিরাজ পঞ্চদশ বৎসরের তরুণ যুবক । পলায়িত দুর্বল শত্রঃর প্রতি: 

রাজা জানকীরাম এরুপ সদয় ব্যবহার করতেছেন কেন, সে কথা কেছ 

বুঝাইতে পারিল না ? বরং সকলে মিলিয়া বুঝাইয়া দিল যে, জানকীরাম, 
ভয় পাইয়া সান্ধর প্রস্তাব কারবার জন্যই এরহপ ব্যবহার করিতেছেন । 
সুতরাং সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে দুগ'বেষ্টন করিয়া বসিয়া রাঁহলেন। 

নবাব আসিলেন। তাঁহার আগমনবার্তা জানিতে পারিয়া সিরাজ 

তাঁহার নিকট উপনীত হুইলেন।* দিরাজদ্দৌলাকে একাকণ নিরস্ত্রদেছে 
সহসা শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, নবাব তাঁহাকে একেবারে 

স্সেহের কোলে তুলিয়া লইলেন; দুই গণ্ড বহিয়া স্নেহের অশ্রুধারা 

গড়াইয়া পড়িল ; পিরাজকে যে অক্ষতদেহে জখাবিত পাইয়াছেন, ইহাতেই- 
বৃদ্ধ মাতামহ আনন্দে উন্মস্তের মত নৃত্য করিতে লাগিলেন 1 মাতামছে- 

দৌছিত্রে আর শীক্ত-পরীক্ষা হইতে পারিল না, অশ্রুধারায় অশ্রুধারা 
টানিয়া আনল, উভয়ের অশ্রুধারায় পে ছার বিদ্রোছ কোথায় 
ভাসিয়া গেল। 

নবাব আসিয়াছেন শুনিয়া দুর্গঘ্বার উন্মুক্ত হইল, মহাকলরবে সিরাজ- 
পৈন্য দগগমধ্যে প্রবেশ করিল। আলিবদন্দ পাটনার দুগ“মধ্যে দরবারে 

উপবেশন কারলেন। দিংহাসনের একপার্ে সশ্নেহতাজন দৌহিত্রকে 

উঠাইয়া লইলেন এবং সকলকে শুনাইয়া দিলেন যে? আজ হইতে 

* সিরাজদ্দৌল। এই উপলক্ষে অনেকের নিকট নিন্দাভাজন হইয়াছেন। কিন্ত 

তিনি বে আলিবদ্দীর সঙ্গে কলহু করেন নাই, মুতক্ষরীপই তাহার প্রমাণ। আলিবদ্দীর, 
আগমন-সংবাদ প্রাপ্ত হুইবামাত্র সিরাজ তীহার নিকট গিয়া রীতিমত “কদমবোসী” 
--পদচুম্বন করিয়া! অভ্যর্থন। করিয়াছিলেন । রাজা -.5/87 দৌষেই যে এত অনর্থ 

ঘটিয়াছে, তাহ হ্বীকার করিয়া ম্বর়ং নবাব আলিবদ্বীও জানকীরামকে ক্ষম! করার জন্য 

সিরাজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন । 



৪৬ সিরাজদ্গৌলা 

'সিরাজদ্দৌলা বাঞগালা, বিহার, উড়িষ্যার যৌবরাজ্যে আভিধিক্ত 
ইলেন।* 

সিরাজদ্দৌলা সম্তূষ্ট হইলেন, কিন্তু দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারিল 
'মা। যাহারা নানা উপায়ে অর্থোপাজ্জঞজন করিত, যাহারা গোপনে 

গোপনে সিংহাসন কাড়িয়া লইবার আয়োজন করিত, থাছারা রাজ-' 
কদ্মচারী হইয়াও বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিত, তাহারা যখন একে একে 
এই লংবাদ অবগত হুইল, তখন সকলেই একে একে স্বার্থরক্ষার জন্য 
চিস্তিত হইয়া উঠিল। 

* মুতক্ষরীণে উহার “উলেখ দেখিতে পীওয়া। যার না। কিন্তু অন্ান্ত প্রমণণের 
উপর নিভর করিক্সা এ স্থলে আমর যুসলগান ইতিহাঁস-লেখকের অনুসরণ কন্পিতে 

পারিলাম না । 



যষ্ঠ গরিচ্ছেদ 
ইংরাজ বণিকের লাগ্না 

বাল্যকাল হইতেই মিরাজ্দ্দৌলা ইংরাজদিগকে দ:ক্ষে দোখতে 
পারিতেন না। তিনি মনের ভাব গোপন না কারয়া, সময়ে সময়ে 

ইংরাজ-বদেষের কথা নবাব-্দরবারে প্রকাশ কারতেও ইতস্ততঃ 

করিতেন না। কালে ইংরাজের হাতে সোণার বাঙ্গালা রাজ্য যে 

ক্রীড়ার পৃতুলের মত উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইবে, তাহা যেন লুচনাতেই 
সিরাজদ্দৌলা বুঝিতে পারিয়াঁছলেন, সেইজন্য ইংরাজদিগের বাণিজ্য- 
বিস্তৃতি এবং পদোম্নীত দেখিয়া তিনি ঈষা-কধায়িত লোচনে তাঁব্র 
প্রতিবাদ করিতেন । 

মিরাজ বাল্যকাল ছইতেই ইংরাজ-চরিত্র অধ্যয়ন করিবার অবসর 

পাইয়াছিলেন। সেকালে নবাব-দরবারে ইংরাজ-প্রাতানধির যাতায়াত 

ছিল। নগরোপকণ্ঠে বাণিজ্যালয় স্থাপন করিয়া, কাশিমবাজারের 

ইংরাজগণও সবর্ধপাই ইতত্ততঃ বিচরণ করিতেন। ইছাদের কার্ধ্য- 
কলাপ দেখিয়া সিরাজের ইংরাজ-বিদ্বেষ পর হুইল না; বরং ইহাদের 

প্রত্যেক কাধের মধ্যেই গুড় অভিসন্ধি দেখিয়া, সিরাজদ্দৌলা মনে 
মনে ইংরাজপ্দিগকে ঘৃণা কাঁরতে শিক্ষা কারলেন। বাল্য-সংস্কার সহজে দুর 
হইবার নহে; বয়োবৃদ্ধি সহকারে সিরাজের সেই বাল্য-সংস্কার ক্রমেই 

ঘনগতূত হইতে লাগিল। 

হীরাঝিলের প্রমোদতবন নিম্নিত হইবার লময় হইতে সিরাজদ্দৌলা 

সেই স্থানে নিজ নামানুলারে * “মনসংরগঞ্জ” নামে একটি গঞ্জ গ্থাপিত 

* সিরাজদ্দৌলার নাষ--“নবাঁব মন্হুরোল-মোল্ক-নিরাজন্দৌল। শাহকুলী খ। মিরা 
মোহন হাব বাহাছুর ।” 



৪৮ সিরাজদদোৌলা 

করিয়াছিলেন । সেই গঞ্জের সমুদয় আয় তাঁহার করায়ত্ত ছিল; 
সুতরাং কিসে সেই গঞ্জের উন্নত ও আয়বৃদ্ধি হইবে, তাহার জন্য 

[িরাজদ্দৌলা সব্বদাই সাধ্যমত চেষ্টা কারতেন। দেশশ বাণিজ্যের 
শ্রীবৃদ্ধি না হইলে, গঞ্জের শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে না ১ ইংরাজদিগের প্রকাশ্য 
ও গুপ্ত বাণিজ্যে দেশখয় ব্যবসায়ীদিগের ক্ষতি কারিয়া বিদেশীয়দিগের 

লাভের পথ যতই বিস্তুত হইতে লাগল, * [িপরাজদ্দৌলা বিদেশশ 
বণিকদিগের উপর ততই অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন । ফরাশশ 

দিনামার ওলদ্দবাজ প্রভৃতি ইউরোপশয় বণিকদিগের বিনা শুল্কে 

বাণিজ্য কারবার অধিকার ছিল না; সুতরাং তাহাদের প্রতিযোগিতায় 

দেশের লোকের িশেব ক্ষতি হইত না। কিন্তু ইংরাজগণ বিনা শুল্কে: 
জলে স্থলে বাণিজ্য করিবার আদেশে--বাদশাহের ফরমান 

পাইয়া নিঃসম্বল দেশশয় বণিক'দের লাতের পথে কাঁটা দিয়াছে বিয়া, 

ইংরাজদিগের উপরেই তাঁহার বছেষ বদ্ধমল হইয়াছিল। বাদশাহের 
ফরমান পাইয়া কেবল যে ইন্টইগুয়া কোম্পানখই বিনা শুল্কে বাণিজ্য 

করিত তাহা নহে; কোম্পানশর কম্মচারীর আত্মীয়-স্বজনেরাও এদেশে 

আমিয়া গোপনে গোপনে স্বাধীন বাণিজ্য করিতেন ; এবং কোম্পানীর 

কম্ম“চারীদিগের নিকট হইতে বিনাশঙ্কে বাণিজ্য কারবার পরোয়ানা 
লইয়া তাঁহারাও যথেন্ট অঞ্োপাঞ্রজন করতেন । জন: উড নামক এইরহপ 

একজন ইংরাজ বাঁণক: কোম্পানীর» নিকট বিনাশ-ল্কে বাণিজ্য করিবার 

পরোয়ানা চাহিয়া নিক আবেদন-পত্রে স্পন্টই িখিয়াছেন যে, স্বাধীন 

ইংরাজ বাণককেও কোম্পানধর ন্যায় বিনাশুঞ্কে বাণিজ্য করিবার জন্য 
পরোয়ানা না দিলে সব্ধনাশ হইবে !1 বাদশাছের ফরমান অমান্য 

ক (32180650815 818 01 (21083558501 35088]. 
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কোম্পানীর বাণিজ্য ৪৯ 

করিবার উপায় নাই। যতদিন ইংরাজ থাকিবে, ততদিন তাহারা 
[বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবে ১ লুতরাং ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে না 
পাঁরিলে দেশীয় বাণিজ্যের কখনই আবদ্ধ হইবে না? বোধ হয়, সেই 
জন্যই বালক পসিরাজদ্দৌলা ইংরাজাদগকে তাড়াইয়া দিবার সুযোগ 
অনুসন্ধান করিতেন । সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ থাকিতে তিনি সিরাজের 

প্রস্তাবের সমর্থন করিতেন + কিস্ত; আলিবদ্রশীর ভয়ে তিনিও ইংরাজ 

তাড়াইবার আয়োজন কারতে পারিতেন না। প্রস্তাব উঠিলেই 

আিবন্দ বলিতেন, প্মুস্তাফা যুদ্ধব্যবসায়ী ; যুদ্ধ বাধিলেই তাহার 
লাভ । তোমরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না।”& 

সিরাজের বিশ্বাস ছিল যে, সমস্ত “ফিরিঞ্গীম্ছানে” 1 দশ সহম্মের অধিক 

আধবাসী নাই এবং দেশে দেশে পণ্যজ্্রব্য বিক্রয় করাই তাহাদের 

একমাত্র জীবনোপায় । তাহাদের দেশে যে শিল্প আছেঃ বাণিজ্য 

আছে ; রাজা আছে, রাজতন্ত্র আছে, সৈন্য আছে, সেনাপতি আছে; 
আবশ্যক হইলে সহশ্র পহন্র বীরপুরুষ জীবন িসঙ্জন করিয়াও 
ইংলগ্ডের গৌরব-পতাকা রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইতে যে কিছুমাত্র 

ইতস্ততঃ করিবে না, সিরাজদ্দৌলা বোধ হয় অতটা স্বীকার করিতেন 
না। আলিবন্দী ইংরাজাদগের মাহত কলহ করিতে নিবেধ করিলে, 

টিরাজদ্দৌলা তাহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে না পারিয়া, বৃদ্ধ যাতামহকে 
ভীরু কাপুরুব বলিয়া তিরস্কার কাঁরতে ভাঁত হইতেন না। সিরাজন্বৌলার 
অবজ্ঞাপৃর্ণ ওদ্ধত্যের পাঁরিচয় দিবার জন্য জনৈক ফরাসী লাখয়া 

কঃ 96০5৪7৮9 [789৮০7 01 13910851. 

1 02009. ০1. ]1--সিরাজদ্দৌলার সময়ে এ দেশের লোকে ইউরোপকে 

“কিরিলীস্থান” বলিত ; কিন্তু “ফিরিঙ্গীস্কাংন”র জনসংখা। সম্ন্ধে তাহারা যে এতদূর 

অজ্ঞ ছিল, সেরূপ কোন প্রষাপ পাওয়া] যায় না। সিরাজন্দৌলার অজ্ঞতার অপবাদের 

একমাত্র প্রমাণ ইংরাজ-লিখিত ইতিহাস । 
£& 



৪৩ সিরাজদ্দৌলা 

গিয়াছেন, পঁসরাজ বাঁলতেন, ইউরোপণয়গণকে শাপন করিবার জন্য 

আর কিছ;রই দরকার নাই ; কেবল একজোড়া চটি জুতা ।” * 

আলিবন্দ মহারাষ্ট্র-দ্মনে বিব্রত হইয়া ইংরাজদিগের অত্যাচারের 

কথা জানিয়া শুনিয়াও প্রতীকার কারবার চেষ্টা কারতেন না। বরং 

িরাজদ্দৌলার ইংরাজ-বদ্বেষের পরিচয় পাইয়া সময়ে সময়ে স্পষ্টই. 

বালিতেন যে, প্দুদ্ৰীস্ত পিরাজ ইংরাজদিগের সঙ্গে শীঘ্রই কল বিবাদে 

লিপ্ত হইবে এবং তাহা হইতে কালে সিরাজের রাজ্য ইংরাজের করতলগত 

হইবে ।* িরাজদ্দৌলা সে কথায় কপাত করিতেন না। তাঁহার ব্*বাস 

ছিল যে, সামান্য একট; তাডা দিলেই বাণিজ্যের খাতাপত্র এবং মালগ্দাম 

ফেলিয়া ইংরাজ-বণিক প্রাণ লইয়া পলায়ন কারবার পথ পাইবে না। 

দিরাজ একবার ইংরাজাদিগকে তাড়াইয়া দিবার জন্য সত্যলত্যই নবাবের 

অনুমতি চাছিয়াছলেন। নবাব প্রত্যুভতরে এই মাত্র বাঁলয়াছিলেন যে, 
“মহারাম্ট-সেনা স্থলপথে যে ব্দ্ধানল জনালিয়া দিয়াছে, তাহাই নির্বাণ 

কাঁরতে পারি না, এ সময়ে ইংরাজের রণতরণ যাঁদ সমুদ্রে অগ্লিবর্ধণ করে, 

তাছা হইলে সে বাড়বানল কেমন করিয়া িবর্বাণ করিবে 1” 1 

সেই সিরাজদ্দৌলা যৌবরাজ্যে অতিবিক্ত হইয়াছেন শনানয়া ইংরাজ- 

দিগের মধ্যে মহা আতঞ্ক উপস্থিত হইল । ইংরাজ তখনও কপাভিখারী 

বাঁণক- মাত্র, নবাব-দরবারে তাঁহাদের পদগৌরব ছিল না। তাঁহারা 

কেবল অর্ধগৌরবে আপনাধিগের বাণিজ্যাধকার রক্ষা করিয়া আসিতে- 

ছিলেন। সেকালে উৎকোচের মহিমা বড়ই প্রবল ছিল। ইংরাজ- 

গণ লেই মন্ত্রোবিধির ব্যবস্থা করিয়া, নবাবাদগকে ও নবাব-দরবারের 

পাত্রমিত্রদিগকে সব্বদাই তুষ্ট করিয়া রাখিতেন। নবাবের মনস্তুষ্টি ও 

শৃতদৃষ্টি আকবণের জন্য সময়ে সময়ে অনেক অপব্যয় কারতে হইত 
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ইংরাজ-লাঞ্ছন৷ €১ 

এবং এত করিয়াও তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন লা। হুগলীর 
ফৌজদার তাঁহাদিগের নিকট বৎসরে ২৭০০১ টাকা পাব্বশীপ আদায় করিয়া 
লইতেন | * ঢাকায় রাজবল্পত তাঁহাদিগের কুঠ বন্ধ কাঁরয়া নৌকা আটক 
করিয়া, কুগ্মিলদিগকে ফাটক দিয়া, খাদ্যদ্রব্য বন্ধ করিয়া ধথেচ্ছরপে 

উৎকোচ আদায় করিয়া লইতেন। ? এই পকল কারণে ইংরাজগণ প্রাণের 
সঙ্গে মুললমান-শাসন ভালবাপিতেন না এবং মুসলমানগণও বণিকের 
জাতি বিয়া ইংরাজদিগকে সেরংপ লস্মান দেখাইতেন না। মুসলমান সে 
সময়ের রাজা, ইংরাজ তাঁহাদের পদাশ্রিত লামান্য প্রজা ; উদরাহ্নের জন্য 
জন্মভবম ছাড়িয়া, পিতামাতা ছাড়িয়া, দখশাস্ত ছাঁড়য়া অপরিচিত দেশে, 
অপারিচিত জাতির সচ্গে, বাণিজ্য বাবসায়ে মিলিত হইয়াছেন ; সুতরাং 
মনের ভাবে যাহাই থাকুক, বাছ্য ব্যবহারে মূললমান নবাবকে ভাক্তি-শ্র্ধা 
জানাইতে ত্রুটি করিতেন না। 

বাঙ্গালীর নিকট আলিবদ্দ” নিতান্ত নিরীহ-ম্বভাব, প্রজাহিতৈবশ, 
ধন্ম শীল নরপাতি বাঁলয়া পাঁরাচত ছিলেন ? 1 কিস্তু কলিকাতার ইংরাজ- 
দিগের নিকটে তাঁহার সেরুপ প্রশংসা ছিল না। ১৭৩৯ খষ্টাব্দের ৯ই 
জানুয়ারী তারিখে ইংরাজদিগের কলিকাতা প্রধান কম্মচারণ বারওয়েল; 
সাহেব নবাব-দরবার হইতে নিম্নালখিত একথা পত্র পান ;-_ 

“হুগ্লীর ৈয়দ, মোগল, আরমানী প্রভৃতি *বণিকগণ অভিযোগ করিয়াছেন যে, 
'তৌমর। পাকি তাহাদের বহু লক্ষ টাকার পশ্যত্রব্যপূর্ণ কয়েকখানি জাহাজ লুট করিয় 
লইয়াছ। আণ্টনি নামক একজন মহাঁজন বহলক্ষ টাকার পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে আমার 
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&২. সিরাজদ্দৌল! 

জন্ত কতকগুলি মূল্যবান উপটৌকন দ্রব্য আনয়ন করিতেছিলেন; শুনিলাম যে, দে 
জাহাজখানিও তোমর। লুঠিয়া লইয়া । এই সকল মহাজনগণ রাজ্যের কল্যাণসাধন 
করিতেছেন, আমি তীহাদের অভিযোগ আর উপেক্ষা করিতে পারি না। আমি 
তোমাদিগকে বাণিজ্য করিতেই অধিকার দিয়াছি, দন্াতা1! করিতে ক্ষমতা! প্রদান করি 
নাই। এই রাজাদেশ পাইবামীত্র তোমরা যদি সহজে এই ক্ষতিপুরণ না৷ কর, তবে আমি 
বিশেষ কঠিন দণ্ডাজ্ঞ। প্রদান করিব 1৮* 

পত্র পাইয়া কলিকাতার ইংরাজগণ অনেক গযপ্ত মন্ত্রণা করিয়া 
প্রতিবাদ-পত্র পাঠাইলেন ; অপরাধ অন্বশকার কাঁরলেন এবং অভিযোগ- 

কারা মছাক্জনদিগকে ধড়পাকড় করিয়া মনক্ত-পত্র লিখাইয়া লইবার জন্য 
নানার্প চেষ্টা করিতে লাগিলেন । কিন্তু; কিছুতেই কিছ; হইল না। 
কালাবলম্ব দেখিয়া নবাব ইংরাজ-বাশিজ্য বন্ধ করিয়া দিলেন। ইংরাজগণ 
অনন্যোপায় হইয়া জগৎশেঠের শরণাপন্ন হইলেন । ইহাতে পিরাজদ্দৌলা 
বড় আনম্দলাভ করিলেন । এতাদনের পর ইংরাজ তাড়াইবার সুযোগ 
উপাশ্থিত দেখিয়া মাতামহকে উৎসাহিত কারতে লাগিলেন। কিন্তু 
জগৎশেঠের কৃপায় ইংরাজ বণিক সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন ; অনেক অনুনয় 
বিনয় করিয়া ১২ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া বাণিজ্যাধিকার ফিরিয়া 
পাইলেন। + 

সিরাজদ্দৌলা যৌবরাজ্যে আতিবিক্ত হইয়াই রাজ্য-পাঁরদ্শশনে বাছির 
হইলেন । সেকালের ইংরাজদিগের সের্প সৈন্যবল ছিল না; অনুরোধ 
উপরোধে কার্ষযাদ্ধার না হইলে, তোষামোদ ও উৎকোচের আশ্রয় গ্রহণ 
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১২ লক্ষই যুক্রিত আছে; কিন্ত শ্রীযুক্ত কালীপ্রনগ্ন বন্যোপাধ্যাক্সন মহাশয় হলেন, উহ! জব 
মাত্র, এক লক্ষ বিশ হাজার হইবে। 



ইংরাজ কর্তৃক সিরাজদ্দৌলার অত্যর্থনা ৪৩ 

কাঁরতে হইত ; বিলাতের ক্ভপক্ষগণও তাছারই সমর্থন কাঁরতেন | নবাব- 

সরকারে কাহারও পদোন্রাীত হইলে, তাঁহার শুভদৃষ্টি আকর্ধণের জন্য নজর 
দিতে ছইবে বিয়া ইংরাজের মুখ শুকাইগ়্া উঠিত। সূতরাং সিরাজদ্দৌলার 
রাজ্য-পাঁরদশলের সংবাদে ইংরেজের বডই আশঃকা উপস্থিত হইল। 

দিরাজদ্দৌলা হুগলশতে পদার্পণ কারিবামাত্র অত্যর্থনার সমারোছে 

চারদিকে হৈ হৈ পাঁড়য়া গেল। ফরাগগ এবং দিনামারগণ অগ্রসুচশী হইয়া 
হুগলীতে আসিয়া পিরাজকে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজ নপ্বকুমার 

এবং খোক্জা বাজিদ তখন হুগলীর সব্বেব্ধা | তাঁহাদের অনুকম্পায় 

ফরাসণ এবং দিনামার সিরাজদ্দৌলার শুতদৃষ্টি লাত করিয়া ধন্য হইলেন । 

ইংরাজদিগকে অনুপস্থিত দেখিয়া ছুগলীর ফৌজদার তাঁহাদিগকেও তলব 
দিলেন। ইংরাজদিগের সতাপাঁতি বহুবিধ উপঢৌকন লইয়া সসম্শ্রমে 
সিরাজের সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন । এই উপলক্ষে 

ইংরাজদিগের ১৫১৬০ টাকা ব্যয় হইয়া গেল। যে বাবদ যত টাকা ব্যয় 
হইল, ইংরাজগণ তাহার হিসাব যত্বপ্বব্বক লিখিয়া রাখিয়াছেন। তাহা 

হইতে সেকালের আগর ব্যবহারের কিয়ৎপাঁরমাণ পরিচয় পাওয়া যায় ।% 
[িরাজদ্দৌলা সন্তুষ্ট হইলেন কি না, জানিবার উপায় নাই। কিন্তু 
ইংরাজাদগের বিশ্বাস হইল যে, তানি ইংরাজদের উপর বই সম্তুষ্ট 
হইয়াছেন। ইহাতে কততার্থমন্য হইয়া কলিকাতার ইংরাজগণ ১৭৫২ 

** ৩৫ থান মোহর ৫৭৭, ১ হীরার আংটি ১৪৩৬ সি 
নগদ টাক" ৫৫০০২ ২৬ থান মোহর আলিবন্দীর বেগমের 
মৌনের বাতি ১১০০২ নজর বাবত ৪২৯, 

ঘড়ি ৮৮০, ককির বিদায় ১৮৪ 

২ জোড়া আরসি ৫৫০২ হুগলীর সেখগণ ৭৫৬, 

২ খণ্ড গ্বেত-মশ্বর ২২৯২ রগলীর ফৌজদারের নজর | ০ 

১ পিস্তল ১১০. ইত্যাদি | 



&৪ সিরাজদ্দৌল। 

খ্টাত্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের পত্রে বিলাতে সেই শৃভ সংবাদ 
জ্ঞাপন করিলেন ।* 

ইংরাজদগের এই পত্র পাড়িয়া মনে হয় যে, সিরাজদ্দৌলার মাঁতগতি 
পাঁরবর্তনের জন্য উৎকোচ উপঢৌকন দিয়াও তাঁহারা একেবারে নিশ্চিন্ত 
সাহস পান নাই। কেবল দিন-কতকের জন্য কথঞ্চিৎ নিরাপদ হইলেন 
বলিয়াই এত আনন্দোচ্ছনাস! 

এইবার রাজ্য-পারদরশন উপলক্ষে সিরাজদ্দৌলা নানা স্থানে পারজ্রমণ 

করিয়া যেমন অনেক " উপটৌকন প্রান্ত হইলেন, সেইর্প অনেক স্থানেই 
তাঁহার এবং তাঁহার পারিষদবর্গের অত্যাচারে লোকের নিকট তাঁহার প্রবল 

প্রতাপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মহারাষ্ট্ররমনে নিরস্তর শিবিরে শিবিরে 
পারভ্রমণ করিয়া আলিবদ্দার স্বাস্থ্যভৎ্গ হইয়াছিল, সৃতরাং এই সময় 
হইতেই পিরাজদ্দৌলা যৌবরাজ্যে আভাধিক্ত হুইয়া অনেক পাঁরিমাণে 

রাজকার্য্য লিপ্ত হইতে আরম্ভ কাঁরয়াছিলেন। 
ইংরাজ এখন ভারতবর্ষের রাজা ; যে দেশের প্রজাশভিকে পদর্দলিত 

কারয়া মোগল, পাঠান, মুসলমান ভ্পতিরা বহুশতাব্দী ধাঁয়া বাহুবলে 
রাজ্যশাসন করিয়াছেন, সে দেশের লোকের পক্ষে অল্প বিস্তর অত্যাচার 

আিচার নগরবে সহ্য করা অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল ; সুতরাং রাজা 'একট? 

সামান্য উৎপণড়ন করলেও তাহারা মুসা হৃদয়-বেদনা প্রকাশ করিতে চেষ্টা 

কাঁরত না। কিন্তু সেকালের ইংরাজ বাঁণক: হুইয়াওঃ নিরীহ লোকের উপর 
উৎ্পশড়ন করিবার লুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না। এদেশে পদার্পণ 
করিয়াই “কালা আদম” বলিয়া ইংরাজ নাপিকা-কুঞ্চন করিয়াছিলেন ; 

পৃতরাং “কালা আদমিপদিগের বড়ই কষ্ট হইতে লাগল । সেই কালা 

আদ্মির দ্বাথরক্ষার জন্য সিরাজদ্দৌলা অগ্রপর হইলেন | তিনি চৌকিতে 
_চৌকিতে ইংরাজদের নৌকা আটক করিয়া তাহা সত্য সত্য কোম্পানীর 

77 * ইংরাজি পত্র পরিপিষ্রে মুদ্রিত হইল |. 



হজওয়েলের অভিযোগ ৪৫. 

নৌকা কি অন্য কোন অর্থলোলুপ ইংরাজ-বাঁণকের নৌকা, তাহার 
অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়া দিলেন । সে অনুসন্ধানে যখন প্রকাশ পাইল যে, 

কোম্পানশর দোহাই দিয়া ইংরাজমাত্রেই বিনাশহল্কে বাণিজ্য করিয়া 

আসিতেছেন, তখন যেগয্ল সত্যসত্যই কোম্পানশর নৌকা, তাহার উপরেও 
সন্দেহ জন্মিতে লাগিল। অগতা কোম্পানীর লোকেরাও কথাষ্চিৎ 

উৎকোচ না দিয়া পরিত্রাণ পাইতে পাবিলেন না। * এই পৃজে কোম্পানশর 
কিলকাতাস্থ দরবারে আভযোগ উপাস্থিত হইতে লাগিল । 

রাজকার্ধ্য পরিদর্শন উপলক্ষে ইংবাজাদিগের বাণিজ্য-কৌশল এবং ছল 

প্রতারণা ধরতে পারলেই, পিবাজদ্দীলা তাহাদের লাঞ্চু নার 'একশেষ কাঁরতে 
আরম্ভ করিলেন । মোর নামক একখানি জাহাজ এইর্পে বডই 'বিড়াশ্বিত 

হয়। হুলওয়েল সাহেন তাহাতে মম্মপধাড়ত হইয়া ইংরাজ-দরবারে 

অভিযোগ করেন, মোর যে কোম্পানশর জাহাজ না হইয়াও বনাশহজ্কে 

বাণিজ্য কারবার পরোয়ানা লইয়াছিল এবং এইরহপে [বিনাশনল্কে ইংরাজ- 
মাত্রকেই বাণিজ্য করিয়া অধেণপাঞ্জনের অবপর না দিলে তাহাদের যে 
দুদ্দশার সীমা থাকিবে না, ইহাই হলওয়েলের অভিযোগ । সুতরাং 

ইংরাজমাত্রেই পিরাজদ্দৌলার শত্রু হইয়া উঠিতে লাগিলেন । 
ক্রমে এই সকল কথা বিলাতের কর্তৃপক্ষণয়দিগের কর্ণগোচর হইল । 

তাঁহারা পবর্ধরীতির অনুসরণে নবাবের তুষ্টিসম্পাদনের অন্য আরও কিনব 

অর্থব্যয় করিয়া কলছ-বিবাদ নিবারণ করিবার পরামর্শ দিতে লাগিলেন । 

কিকাতার ইংরাজগণ অগত্যা আরও কিছু উপহার উপটৌকন লইক্সা 
সরাজদ্দৌলার ?নকট হাজির হইলেন | কিস্ত; তাহাতেও উভয়ের মনো- 
মান্য দর হইলনা। কেবল প্রকাশ্যে উৎপণড়ন [িকিছ-দিনের জন্য রছিত হুইল। 

» [26159 01060-009791)665 9013)7)05117 ০৫ 6109 09659206107 04 
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মম গরিচ্ছ্দে 
ইঞ্জিয়-বিকার 

সিরাজদ্দৌলার সমাধি-মশ্দির লক্ষ্য করিয়া একজন লুলেখক লিখিয়া 
িয়াছেন যে £--"আলিবদ্দীর নিকটেই তাঁহার স্নেহপনুত্তলশ সিরাজন্দৌলা 
শায়িত। এই দিরাজদ্দৌলা, গর্ভস্থ সস্তান কির্পে বাস করে তাহা 
দোঁখবার জন্য গনাব্বণীর উদর [বিদীর্ণ কাঁরত, রাজপ্রাসাদে বিয়া মুমহব:র 
অঙ্গাবক্ষোভ দৌখিয়া আনন্দলাতের জন্য নৌকা মধ্যে নরনারী আবদ্ধ করিয়া 
নিমজ্জিত করিবার আদেশ দিত; কক্ষমধ্যে উপপত্বীগণকে ইন্টকদ্ধারা 

জাঁবিতাবস্থায় দমাধি-নিবন্ধা করিত; মাতার পরপুর্ষ-সম্তোগের 

প্রাতশোধ লইবার জন্য রমণামাত্রেরই সতীত্বদদাশ করিত: তরবারী ও 
বর্শাধারিণী তাতার, জজ্জয়া ও হাবসীদেশের রমণীগণকে অস্তঃপুরের 

দ্বারক্ষায় নিধুক্ত রাখিত ; মুর্শিদাবাদের প্রকাশা রাজপথে নরহত্যা 

কারত; বহু রমণী সম্ভোগ করিয়া এবং নরহত্যায় পণ্যলাভ করিয়া 

মহস্মদের মতের প্রধান দুইটি উপদেশ পালন করিয়া মোসলমান চরিত্রের 

আদর্শর্পে প্রাততাত হইত ।”* ইহাই যে এদেশের দাধারণ জনশ্রুতি 

হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে দম্দেছ নাই! এতাদিনের পর এই জনশ্রৃতির 
প্রত্যেক কথার সত্য"মিথ্যা আলোচনা করিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র! 

তথাপি জনশ্রৃতিকে ত্য বাঁলয়া গ্রহণ কারবার পুবের্ধ দুই একটি কথার 

আলোচনা করা আবশ্যক । 

যে লেখক একজন গতজশব হততাগ্য নরপতির সমাধি-মপ্দিরের জাণ 

তোরণদ্বারে দাঁড়াইয়াও তাঁহাকে এবং তাঁছার ধর্প্রবর্তক মহদ্মদকে লক্ষ্য 

কাঁরয়া, এত আঁধক সরস পদ-লালিত্য বিকাশ করিতে ইতশ্ুতঃ করেন 

নাই, তান একজন বস্তমান যুগের ইংরাজি-শিক্ষিত নব্য-বাঙ্গালী ! 

11795918016 211)600, 



ইন্ত্িয-পরায়ণতা ৫৭ 

সমসাময়িক ইংরাজ এবং বাঞ্গালী মিলিয়া বাঁহাকে সিংহাসনচহ্যত কারয়্াছিল, 
পরবত্তরঁ ইংরাজ এবং বাঙ্গালীর [িকটেও তিনি সমাবচার.লাভ কারতে 

পারেন নাই । বাঙ্গাল সিরাজন্দৌলাকে কি জন্য সিংহাসনচদযত করিয়াছিল, 
এ পর্য্যন্ত তাহার বিচার হয় নাই ? কিস্ত; এ দেশে বাণিজ্য কাঁরতে আসিয়া, 

রাজাবিদ্রোহছীদিগের পলো গণ্প্তমন্ত্রণায় মিলিত হইয়া, ইংরাজগণ কি জন্য 

(িরাজদ্দৌলার সব্বনাশের সহায়তা করিয়াছিলেন, ইংলগ্ডের লোকে তাহার 

[বিচার করিয়াছিল। সেই বিচারে আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য আঁভযবক্ত ইংরাজ- 
গণ 1 সিরাজদ্দৌলার যে সকল অপবাদ রটনা কাঁরয়াছলেন, তাহাই এখন 

ইতিহাসে বাস্তব ঘটনা বলিয়া সমাদরে স্থানলাভ করিয়াছে । 
মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনসময়ে ভারতবর্ষের কল প্রদেশেই অল্পাধিক 

পরিমাণে অরাজকতার সংত্রপাত হইয়াছিল । বাঙ্গালাদেশে আবার দীর্ঘস্থায়ী 

বগর্ণ'র গাঞ্গামা উপস্থিত হইয়াছিল বালিয়া, সেই অরাজকতা শক্তিশালী 
হুইয়া উঠিয়াছিল। আলিবদ্বর্ঁ সুযোগ পাইয়া বাদশাহকে কর প্রদান করিতে 
ভুলয়া গিয়াছিলেন ; জমিদারগণও অবসর পাইয়া প্রকারাস্তরে স্বাধীন 

হইয়া উঠিয়াছিলেন ; সিরাজদ্দৌলা সেই অরাজকতার গাঁতিরোধ কারয়া 
কঠোরহস্তে দুণ্টের দমন করিবার আয়োজন কাঁরবেন এবং আবশ্যক হইলে 
পাবগু-দলনে কিছ_মাত্র ইতস্ততঃ কাঁরবেন না; অঞ্কুরেই তাহার পরিচয় 

পাওয়া গিয়াছিল। সকলে মিলিয়া সেই জন্য সময় থাকিতে সিরাজন্দৌলার 
সবর্বনাশের আয়োজন করিতেছিলেন । আত্মপক্ষমমথনের জন্য খন যাহা 

প্রয়োজন হইয়াছে, ফি ইংরাজ, কি বাঞ্গালণ, কেহই তাহাতে পশ্চাৎপদ হন 

নাই। সুতরাং তাঁহাদের বর্ণনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া, ইতিহাস 
_সিরাজদ্দৌলার জন্য লঘুপাপে গ;রুদণ্ডের ব্যবস্থা কারিয়া আমিয়াছে। 
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৫৮ সিরাজন্দৌলা 

ইংরাজদিগের ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলার অনেক কুকণীর্ভ'র উল্লেখ আছে, 
আমরা যথাস্থানে তাহার আলোচনা করিব | বাঞ্গালীর নিকট সিরাজদ্ৰৌলা 

কেবল ইন্ভ্রিয়পরায়ণ, অর্থাপপাস- উচ্ছৃঙ্খল যুবক বািয়াই পরিচিত + 
এই পরিচয় কিয়দংশে আতিরাঞ্জত হইলেও, একেবারে মিথ্যা নছে। কিন্তু; 
সত্য হইলেও, যে যে কারণে সিরাজদ্বৌলার ইশ্দ্রিয়বকার এবং অর্থাপপাসা 
উপস্মিত হইয়াছিল, তাহার ম:লানুসন্ধান করা আবশ্যক | 

মাতামছের অগঞ্গত স্সেহ-পরায়ণতায় 'সিরাজদ্দৌলার বাল্যজশবনে 
সুশিক্ষার বীজ পতিত হুইতে পারে নাই । স্বার্থ সাধনের জন্য অনেকেই 

সুযোগ পাইয়া অপারণামদশ তরুণ যুবককে প্রলোভনের পথে টানিয়া 
আনিয়/ছিল। সেকালের নবাবাদগের মধ্যে ইদ্দ্রিয়ীবলাস বিশেষ দোবাবহ 

ছিল না; সুতরাং দিরাজদ্দৌলার রাজান্তঃপ-রে অগাঁণত সেবাদাসী দেখিয়া 
যাঁছারা অপবাদ রটনা করিয়াছেন, তাঁহারা সেকালের সমাজনশতি লইয়া 

সিরাজদ্দৌলার সমালোচনা করেন নাই। 
সেকালের রাজা-বাদশাহেরা সমাজ-নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছভাবে 

জশবনযাপন কারিতেন। তাঁহাদের সছিত অম্প লোকেই সমাজিক ব্যাপারে 
মিলিত হইবার আধকার পাইত। অনেক সময় হয় ত লোকে তাঁহার্দিগকে 

দরশন কারবারও অবসর পাইত না। গোপনে রাজান্তঃপুরে বা প্রমোদভবনে 

তাঁহারা যে সকল ধম্মণবিগাহত কারে লিপ্ত হইতেন, বাহিরের লোকে 
তাহার বিশ্ববিঘগণও জানিতে পারিত না। সতরাং কম্পনা-লোল,প 

জনসাধারণ অনেক লময়েই তিলকে তাল কারিয়া ভুলিত। 
পিরাজের নিকটে কেহ আিবন্দরর ন্যায় ধস্মজশবন ও পুণ্যকার্যের 

প্রত্যাশা করিত না। ইন্দ্রিয়বিকার মুদলমান ভৃপতিদিগের সাধারণ কলঞক ». 
দুই এক জনসে কলছ্কের হাত হইতে মনুক্তিলাত করিয়া লোকসমাজে 
পৃজনশয় হইয়াছেন বিয়া, লোকে সকলের চারত্রেই সেরুপ জিতোন্ছ্য়তা 

দেখবার আশা করিত না। সতরাং অব্যান্য সদগুণ থাকিলে লোকে 



নবাবের প্রিয় পুত্তল ৪৯ 

নবাব এবং বাদশাহাদগের ইণ্জ্িয়াবকার লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিত না। 
বরং কেহ কেহ দ্বাথ্থ-সাধনের জন্য পাপ-পথের সহায়তা করিয়া ধনোপাজ্জদ 

করতেও কুণ্ঠিত হইত না এবং তাহার জন্য লোকসমাজে কেহই নিম্দাভাজন 

হইত না। 
সেকালের ইংরাজদিগের চরিত্রেও ইণ্দ্বিয়বিকার কিয়ৎপরিরমাণে পরিষ্ফুট 

হইয়া উঠিয়াছিল। পলাশির যুদ্ধাবপানে দিরাজদ্দৌলার শিবিরের অনেক 
বারবনিতাই পলায়ন কারবার অবসর পায় নাই। মীরজাফর তাহাদিগকে 

সমাদরে সম্মিলিত করিয়া লড ক্লাইবের শাবরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। * 
ইচ্ছা না থাকিলেও পদস্থ ব্যক্তিদিগকে দশ জনে মিিয়া পাপের পথে টানিয়া 

আনে । দিরাজদ্দৌলাকেও সেই দশ জনে মাঁলয়াই ইন্ফিয়বিকারের পাপপদ্কে 

টানিয়া আনিতেছিল। 

রুপ ছিল, যৌবনও ছিল, নবাবের প্রিয় প5ভ্তল বাঁলিয়া সকলের িকটেই 
সমাদর ছিল; তাহার পর লোকে যখন শুনিতে পাইল যে, দিরাজদ্দৌলাই 
বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার ভাবিধ্যৎ নবাব, তখন দশজনে মিলিয়া বাবধ 

উপায়ে তাঁছার উপর আধিপত্যবিস্তারের চেষ্টা করিতে লাগিল । সিরাজ 

যেরুপ উচ্ছঞ্খল-স্বভাব, ল্বাধীনচেতা, তেজস্বী যুবক, তাহাতে অন্য কোন 

উপায়ে তাঁহার উপর আধিপত্যবিস্তারের সম্ভাবনা ছিল নাঃ পুতরাং 

লোকে যৌবনসুলভ চাঞ্চলোর সহায়তায় তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন 
করিতে আরম্ভ করিল। 

সিরাজ যৌবনোদ্গমের পৃব্বেই সঙ্গদোষে একটু একটু করিয়া সুরা- 
পান করিতে শিখিয়াছিলেন। যখন যৌবন-জল-তরধ্গে দেহমন তরঙগারিত 

হইয়া উঠিল, তখন স্গগৃণে আনুষষ্গিক পাপ-লিস্সাও চরিতার্থ করিতে 
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শ০ সিরাজদ্দৌলা 

ধশক্ষা কারলেন। ইহাতে পিরাজদ্দৌলার যত দোষ, তাঁহার প্রলোভনদাতা, 
'উৎলাহদাতা, সহকারীদিগের ততোধিক অপরাধ । এই দোষে যাঁহারা 

সমধিক লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেঃ কোন- শ্রেণীর লোক, কি উদ্দেশ্যে 
সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে অনবরত ছায়ার ন্যায় পারশ্রমণ করিতেন, ইতিহাস 
তাহার কোন সংবাদই লাখিয়া রাখে নাই। থাঁছারা প্রধান অপরাধ”, 

'তাঁছারা “বেকদূর খালাস” পাহয়াছেন, আর তাঁহাদের মোহজালে জড়িত 

হইয়া মোহাদ্ধ বালক একাকণ সকলের কলক বহন কয়া লোকসমাজে শত 
'গঞ্জনা সহ্য করিতেছে । 

যাহারা দিরাজদ্দৌলাকে পাপ-মহার্ততে লোকসমাজে পরিচিত করিয়া 

স্বার্থদাধনের পথ সহজ করিয়া ভুলিয়াছল, তাহারা প্রাণপশে কল্গকরটনা 
না করিলে লোকে অঞ্পদিলের মধ্যেই এ সকল কথা তুলিয়া যাইত। সম্রাট 
আকবরের লমাধ-মন্দিরের নিকটে ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর ছিন্দ মুসলমান 

এখনও শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ করিতেছে )- সেই প্রবীণ নরপতির লোহিত 
প্রস্তরথচিত সুগঠিত দুর্গ-প্রাচণরের অভ্যন্তরে মম্ম'র রচিত হম্মযতলে কত 

জাতির, কত ধন্মের, কত কুলকামিনী তাঁছার বিলাস-বামনা চরিতাথ" 

করিতেন, ইতিহাসে তাহা অপরিচিত নাই। তেজদ্বি আতিমানিন" 
রাজপুত-রমণণ যোধা-বাঈয়ের নাম বাঙ্গালীর কট অপরিজ্ঞাত নছে। 
কিস্ত তিনিও আকবরের পাটরাণণ হইয়া নিংহাসনের অগ্ধাংশভাগিনা 

হইয়াছিলেন। আগ্রার রাজদুগের মধ্যে এখনও “নওরোজার বাজারেশর 
কক্ষগলি ধৃি-পাঁরণত হয় নাই; সেখানে বর্ষে-বর্ষে যত কুকণীর্তর অভিনয় 
হইত, তাহাও লোকসমাজছে ল:কায়িত ছিল না। জ্ঞাহাষ্গশর বাদশাহ 

কৌশলক্রমে সের আফগানকে নিহত করাইয়া তাঁহার অলোকসামান্যা 
পরমরূপবতশ লহধম্মিণ) নুরজাহানকে [সিংহাসনে বসাইয়া তাঁছারই নামে 
মুদ্রা প্রচলিত করিয়া রাজ্যপালন করিতেন; লোকে পরমসযাদরে পরদার- 
নিরত সম্রাটের লম্মুখে জানু পাতিম্না উপবেশন করিত। দেখিয়া 



মোহনলাল ৬৯ 

শুনিয়া সহিয়া গিয়াছিল ;? সুতরাং বাদশাহ বা নবাবদিগের গুপ্ত চরিত্র 
লইয়া কেহ কোনরূপ আন্দোলন করিত না। 

আমরা দিরাজদ্দৌলার ইন্ট্রিয়-বিকারের গৃণান:বাদ করিতেছি না, 
তাঁহার পাপ-িপ্সারও সমর্থন করিতেছি না $--আমরা কেবল বমসাময়িক 

ইতিহাস লইয়া তাহার আলোচনা করিতোছ। সেই ইতিহাসে যে নকল 
আনুবঙ্িক প্রমাণ এখনও বর্তমান আছে, তাহার দুটি একটি আলোচনা 

করিলেই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে । 
মহারাজ মোহনলালের নাম অনেকের নিকটেই সুপাঁরচিত |. বাঞ্গাল” 

কবি * তাঁহার বশরত্ব বর্ণনা করিতে গিয়া যে সক্কল কবিতা রচনা 

করিয়াছেন, তাহা এখনও বাঙ্গালীর গৃছে-গৃছে লযাদর লাত করিতেছে ». 

কিন্তু মোহনলাল ছিন্দু হইয়াও কি উদ্দেশ্যে পিরাজদ্দৌলার সিংহালন ও 
জীবন রক্ষার জন্য প্রাণাবসঙ্জ্প করিয়াছিলেন, কবি তাহার মৃল-তত্বের 

আলোচনা করেন নাই। 
মোহনলাল একজন সামান্য অবস্থার লোক | নবাব-সরকারে তাঁহার 

কোনই পদ-গৌরব ছিল না। সিরাজদ্বৌলা ঘখন যৌবনোম্মাদে মত্ত, সেই 
সময়ে যে সকল লোক দলে দলে তাঁছার পাম্বচর হইয়াছিলেন, মোছনলাল 
তাঁহাদিগেরই একজন। যোহনলালের একটি সব্বাঞ্গপুম্দরী তিন" ছিলেন। 

রূপে তিনি বঙ্গসুন্দরীদিগের মধ্যে সমধিক রুপবতাী বলিয়া পরিচিত।, 

যৌবনোদ্গমে সেই অতুল রুপরাশি ক্রমেই বিকশিত হইয়া উঠিতে লাগিল। 
এই রুপসী ক্ষাণা্গণদিগের মধ্যেও ক্ষাণাঙ্গণ বলিয়া পাঁরচিত ছিলেন। 
ইহার দেহভার ৩২ সেরের আঁধক ছিল না।1 এই অপরুপ রুপলাবশ্যের 

" নবীন চক্র সেন 
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২ সিরাজদ্দৌলা 

কথা সিরাজদ্দৌলার নিকট অধিকাদিন লুকায়িত রহিল না। তখন সেই 
রুপরাশি সিরাজদ্দৌলার অস্তঃপুরে আসিয়া উপনশত হইল । * 

মহারাজ মানপসিংহ মুললমানকে ভগিনগদান করিয়া মোগলের বিজয্ব 

পতাকা দেশ-বিদেশে বহন করিয়াছিলেন । তাঁহার অগাঁণত সম্তানবন্দ 

কেহ অশ্বারোহণ। কেহ পদাতিকদলের পেনানায়ক হইয়া উচ্চ-রাজপদ 
উপভোগ করিয়াছিলেন," ****-***একদিনের জন্যও বলদপতি মানপিংহের 

ক্ষাত্রয়"শোণিত অপমানচিস্তায় উত্তপ্ত হইয়া উঠে নাই! একবার এই 

'তগিনীদান লক্ষ্য করিয়া রাণা প্রতাপ ব্য*গ করিয়াছিলেন ; তাহাতে লঙ্জা 

বা ঘ্ণা বোধ হওয়া দুরে থাকুক, সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড-বিধানের 
ক্বন্য সম্তরাটকে উত্তেজত করিয়া, রাজপুত-গৌরবরবি মহারাণা প্রতাপ 
সিংহকে বহু যুদ্ধে পরাজিতঃ মম্মপাঁড়িত, গৃহতাড়িত, বন-নির্বাসিত 

করিয়াও মানসিংহের মনঃক্ষোভ দুর হয় নাই । ইহার একমাত্র কারণ এই যে, 
মানসিংহ জানিয়া শুিয়াই মোগলকে ভগিনপদান করিয়াছিলেন । 

মোহনলালের ইতিহাসও সেইর্প। তিনি সামান্য পদবশ হইতে 
সিরাজন্দৌলার প্রধান মণত্রীপদে আরোহণ করিয়াছিলেন ; নগণ্য সোঁনক 
হইয়াও উত্তরকালে ”মহারাজ* উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ? তাঁহার পত্র 
পথীর্ণয়ার নবাব হইয়াছিলেন এবং যখন দেশের সমুদয় রাজা আমদার 
িলিয়া সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচন্যত করিতে অগ্রসর হন, তখল 

মোহনলাল একাকী অন্গাধারণ বারপ্রতাপে সিরাজের নিংহাদন রক্ষার জন্য 

ঘ৪181)6 00]5 ঠও005-৮০ 985: (44 10৪.) 96৪78761864 19, 

[061076809, 9 10015688510 44. 17339552165. 0. খ্ি, 

& শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই ভগিনীদান-কাহিনী «বিশ্বাস করেন 

নী। স্ৃতক্ষরীণের অনুবাদক হাজি মুস্তাক! নামধারী ফরাসী পণ্ডিত টীকাচ্ছলে এই 

কাছিনী লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন, তাহা! বন্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে "অমূলক”, কারণ 
মৌসলমান-রচিত ইতিহাসে ইহীর উল্লেখ নাই 



মোহুনলালের পদোন্নতি ৬৩ 

আীবনবিসঙ্ঞজন করিয়াছিলেন । মোহনলালের ন্যায় বারপুরুূব কি ম্বেচ্ছায় 

তাঁগনশীবান না করিলে, এর্প উৎসাহের সঙ্গে আমরণ বিরাজদ্দৌলার 
কল্যাণপাধন করিতে সম্মত হইতেন | * 

মোহনলালের ন্যায় আরও কত লোকে এইর্পে সিরাজন্দৌলার উপর 
আধিপত্য-বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার পরিচয় পাইবার 

উপায় নাই। তবে রাজাপারদর্শন উপলক্ষে সিরাজদ্দৌলা নানা হ্ছানে 
উপাস্থত হুইবামাত্রস্থান*য় সম্ভ্রান্ত জমিদার-ফৌজদারগণ যে তাঁহার মনগ্তুষ্টি 
ও শুতদ্ষ্টিলাভের প্রত্যাশায় গায়ে পড়িয়া অনেক সংশ্দরী ললনার সব্বনাশ 

সাধন কাঁরতেন, তাহা একেবারে অস্বীকার কারবার উপার নাই । 
ছলে, বলে, কৌশলে এবং অর্থ বিনিময়ে অনেক কুলকামিনশ সিরাজের 

অঞ্কশায়িনী হইয়াছিলেন ; কিন্তু দিরাজদ্দৌলা তাঁহার্দিগকে নিশাবসানে 

বিগত-সৌরত-কুম-স্তবকের ন্যায় আবক্জনারাশির সঙ্গে রাজপথে ফেলিয়া 
দিতেন না। সকলকেই ঘথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে তাঁহার রাজান্তঃপুরে 

স্থান দান কাঁরয়াছিলেন এবং এইজন্য তাঁছার অস্তঃপুরে সতর্ক প্রহরণ 
সশন্্রশরীরে দ্বাররক্ষায় নিষুক্ত থাকিত। দিরাজদ্দৌলার অধঃপতনের পর 
তাঁহার অস্তঃপহরে যে বহুশত রমণণ প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া বাস করিতোঁছিলেন, 
তাহাদিগের সংখ্যা গণনা করিয়া ইংরাজ হইতিহাস-লেখকেরা শিছুরিয়া 

* “নবাবী আমলে হিন্দু কর্মমচ।রী” নামক "সাহিতো” প্রকাশিত একটি এ্তিহাসিক 
প্রবন্ধে (জ্যোষ্ঠ ১৩০৫ ) বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রনন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াঞ্ছেন যে, “ইংরাঁজ 

মহাঝ্মারা বীর-প্রবর নৌহনলালের ধে অপবাদ রটাইবার চেষ্টা করিয়্ণছেন--তাহার সমা- 

লোচনা এখানে নিশ্পায়োজন । আনরা ইহাকে “অপবাদ” বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তত 

নহি । মহারাজ মানসিংহ এবং মোহনলাঁল উভয়েই সমাদরের পাত্র ;_-দোগলকে ভগিনী 

দান করিয়াছেন বলিয়া বীরত্ব-গৌরব অবসন্ন হইতে পারে ন11” বন্দোপাধ্যায় মহীশয় 

স্বকৃত বাঙ্গীলাঁর ইতিহাঁমে (১৩৯৮) বলিয়াছেন “মোহনলালের এই অঙ্যধিক উন্নতিই 

সিরাজের অধ্ঃপতনের বীজ বপন করিয়। রাখিল।” কিন্তু সে উন্নতির মূল কি, তাহ! 

প্রদর্গিত না হওয়া, সুস্তাফা-বর্পিত ভগিনীদান-কাহিনী কেবল মুখের কথায় উড়াইয়া দিতে 
সহছিস হয় না। | 



৬৪ সিরাজন্দৌলা 

উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কাহার রমণণ, কিসুত্রে রাজান্তঃপ:রে স্থানলাভ 
করিয়াছিলেন, কেহ তাহার তত্বানুসদ্ধান করেন নাই । কালক্রমে সেই সকল 

রমণী যখন ইংরাজ্জের কৃপায় বৃত্তিলাভ করেন, তখন প্রকৃত অবস্থা কথিত 
প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই যে পগরফরাজ খাঁর 
বেগমমণ্ডলণ, তাহা ইংরাজ-রাজের কাগজপত্রে উল্লিখিত হইয়াছিল । কিন্তু 
ইতিহাস-লেখকেরা আর ভ্রমসংশোধন করা প্রয়োজন বোধ করেন নাই । 

টিরাজদ্দৌলার লমসামাঁয়ক ইংরাজ এবং মুসলমান ইতিহাসলেখকগণ 
যে সকল হীতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার অনেক 
কুকীর্তর উল্লেখ আছে? কিন্তু গু্বণণীর গতর্বদারণ, নৌকা সহিত 
ভাগীরথগভে” নরনারণ নিমজ্জন প্রভৃতি অভ্তুত অত্যাচারের কোনও 

উল্লেখ নাই। বলা বাহ:ল্য যে, ইহার আঁধকাংশই “রচা কথা” । * 
পল পা ৯ পপ 

* আধুনিক বাঙ্গালী লেখকবর্গের মধ্যে নবাবী আমলের বাংলার ইতিহাসলেখক 

বন্দোপাধ্যান্স মহাশয় সিরাজের চরিত্রহীনতখর নিদর্শন বেখানে যাহ। পাইয়াছেন, সযকে 

সঙ্কলিত করিয়। দিয়াছেন। অবশেষে তিনিও লিখিয়ছেন,_-“ইহাতে গুধিরণীর গর্ভবিদারণ, 

জলে জনপূর্ণ পৌত-নিমজ্জন, সংকুলজাতা পতিত্রতা কুলবনিতাদিগের সতীত্ব অপহরণ 

আদি যাবতীয় উৎকট নিষ্ঠুর ব্যাপার তাহার নিতাকশ্মের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল-_ 

ইত্যাদি নির্দেশ করিবার কোন কারণ নাই । এতদ্বিষয়ক জনশ্রুতির হৃষ্টিকর্তী কে, তাহার 

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে দেখিতে পাঁওয়। যায়”_কলিকাতার ইংরাজ গভর্ণর রোজার ড্রেক 

হুর্গত্যাগ করিয়1 পলায়ন করিয়াছিলেন বলিয়! স্বকীর কলক্কমৌচনের আশায় সিরাজ-চরিক্র 

চিত্রিত করিয়া বিলীতের কর্তৃপক্ষের নিকট যে কৈফিয়ৎ প্রেরণ করেন. 

(91115 99288] 30 1556-5ঘ 7. 193 ) তাহাতেই এই সকল কথা৷ লিপিবদ্ধ 

রহিয়াছে এবং তাহ হইতেই উত্তরকালের লেখকবর্গ উপাদান সংগ্রহ করিয়া সিরাজকলম্ক 
প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন। ড্েক সাহেবের নিজের চরিত্র বড় প্রশংসনীয় ছিল না। 

তিনি ৩৪শ ব্য বয়ন্ক তরুণ যুবক ছিলেন; বিপত্বীক অবস্থায় আপন গ্যালিকাকেও পত্বীবৎ 

গ্রহণ করায়, ইরীজ-সমাজের সকলেই তাহার সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া 

ছিলেন। তিনি নিয়ত নীচ সঙ্গে কালযাপন করিয়! মগ্প বলির ইংরাজমণ্ডলীতেও 

নিন্দাতীজন হইয়াছিলেন।” 



অষ্টম পরিচ্ছেদ 
জমীদারদিগের আতঙ্ক 

বগাঁর হাঙ্গামার গাঁতিরোধ করিতে গিয়া আলিবদ্দীর রাঙ্গকোষ শুন্য 

হইপ্না পাড়িয়াছিল। নিতাত্ত প্রয়োজনশয় ব্যয় নিব্বাহের জন্যও সময়ে 
সময়ে খণগ্রহণ করিতে হছইত। আজ এখানে, কাল পেখানে, কখন 
হস্তিপঙ্ছে,। কখন অশ্বারোহণে, কখন উড়িষ্যাপ্রান্তে,। কথন বা বিহারের 

বন্ধুর ভূমিতে অসিহস্তে শত্রুসেনার পশ্চান্ধাবন করিয়া, আলিবদ্দশ 

জরাপলিত-কলেবরে ব্যাধিজড়িত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু; এত করিয়াও 

মহারাষ্ট্র-ল্শ্ঠন নিবারণ করিতে পারিলেন না। নিয়ত শাবরে-শিবিয়ে 

পরিভ্রমণ করিলে রাজকারে মনোনিবেশ করিবার সময় হয় না; আবার 

রাজধানতে বপিয়া পিপুণভাবে রাজকাধেয মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা 
কারলে বগ'“র হাণ্গামায় গ্রাম নগর উৎসন্ন হইয়া যায় ; অগত্যা আলিবন্দর 

প্রজারক্ষার জন্য দেশে দেশে শত্র্দেনার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটাছুটি করিয়া 

পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়লেন ; কিন্তু যাহাদিগের ধন মান রক্ষার জন্য জীবন- 
পাত করিলেন, এক বৎসরের জন্যও তাহাদের দঃখের হাহাকার নিবারণ 

করিতে পারিলেন না। এদিকে মহারাম্ট-সেনাপতিও আলিবন্দর ন্যায় 

প্রবল প্রতিত্বম্বীর সছিত নিয়ত বুদ্ধকলহে লিগ হইয়া এক দিনের জন্যও 

বিশ্রাম-সৃখ লাত করিবার অবসর পাণ লাই । পুতরাং ১৭৫১ খষ্টাঙ্ছে 

সা্ঘর প্রস্তাব উপস্থিত হইলে, উভয় পক্ষই সানন্দে সাগ্রহে সান্ধসংস্থাপন 
করিতে ম্বীকৃত হইলেন 

বহন বৎসরের পর যুদ্ধকোলাহল শান্ত হইল । মহারাম্নরীয়দিগের সহিত 
সাক্ষ-সংস্থাপিত হইলে, লুবপ'রেখা নদী উড়িধ্যা ও বাঙ্গারার্দেশের সমান- 

৬ 



৬ সিরাজদ্দৌলা 

রেখা বলিয়া নিদ্দি্টি হইল । মহারাম্ট্রসেনা আর সুবর্ণরেখা পার হইবার 
চেষ্টা না করিলে, নবাব তাহাদিগকে বৎসর বৎসর ১২ লক্ষ টাকা পচৌথ* 
প্রদান কাঁরবেন, এইরুপ সন্ষিপত্র স্বাক্ষরিত হুইয়া গেল । * 

সন্ধি হইল বটে, কিন্তু চৌথ প্রদানের উপায় হইল না। অগত্যা, 
আলিবদ্দ্র* জমশদারাদগের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, "চৌথ মারহাট্রা” 1 নামে . 
এক নুতন বাজে-জমা বাছির করিলেন এবং নবাব-সরকারের ব্যয়-সংক্ষেপ 

করিবার জন্য, অধিকাংশ সৈস্যদলকে পদচ্যুত করিলেন । দেশে শাস্তি 
সংস্থাপিত হইল । 

আলিবদ্দর পহব্ববত্তণ নবাব্দগের আমলে বাঙ্গাল? জমণদারাদগের 

বিশেষ আধিপত্য ছিল না। যথাসময়ে রাজকর পরিশোধ করিতে না 

পাঁরিলে, সকলকেই বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত ১--কেহ কারাগারে 

নিক্ষিণ্ত হুইতেন, কাহারও জমণদারণ অন্যের হস্তে মর্পিত হইত, কাহারও 
বা “বৈকুণ্ঠবাসে*র ব্যবস্থা হইত | | 

জমণদারদিগের সহায়তায় এবং জগৎশেঠের অনুকম্পায় আলিবদ্দরশ 
[িংহামনে আরোছণ করেন। সূতরাং তাঁহার শাধনসময়ে জমণদারদলই 
প্রকৃত প্রস্তাবে সিংহাসনের মালিক হইয়া উঠ্িম্লাছিলেন। আলিবদ্দ্শী 
তাঁহাদের সাঁছত বাহুতে বাহুতে মিলিত হইয়া শত্রুদলন করিতেন এবং 

অমীদারদলের মতামত না লইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ কারতেন না। 

ক 36৩দ7865 17186015 0: 1367088), 
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£ মুপিদকুলী খাঁর শীসনসময়ে মুশিদাবাদে একটি গর্ভের অধ্যে যাবতীয় পুতিগঞ্ছময় 
পদার্থ সঞ্চিত রাখিয়া রাজন্বদণানে অশক্ত জমীদারদিগকে তাহার মধ্যে টানিয়! আনিরা 
নিধ্যাতন করিবার কথ! শুনিতে পাওয়া যাঁর। ইহাকে সেকালের মুসলমানের! 

ব্যঙজ্ছলে "বৈকুষ্ঠ* বলয়! ঘৌঁবণ। করিতেন । মুসলমান ইতিহাসে এ বার উল্লেখ নাই; 

সমলামধিক, ইংরাজের ইহ! লিখিয় গিয়াছেন। শ্রীহুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যার মহাঁপর 
ইয়ার হু্কীর প্রতিবাদ করিয়াছেন। 



মহারাই্রীয়দিগের সহিত সন্ধি ৬৭ 

গিরাজদ্দৌলার নিকট ইহা প্রথীতিকর বলিয়া বোধ হইত না | তাল পিংহাসনে 
আরোহণ করিলে, দুষ্টদল দমন করিবার জন্য যে ম্বভাবতঃই আয়োজন 
করিবেন, তাহা সকলেই একরূপ আকারে ইঞ্গিতে বুঝিতে পারিলেন। 

সুতরাং আলিবদ্দীর রুপ্রদশায় সিরাজদ্দৌলাকে লাক্ষাৎসম্বদ্ধে রাজকার্যে 
লিপ্ত হইতে দোয়া, জমশীদারদল আতাঁ*্কত হইলেন । 

এই সকল জমণদারদিগের মধ্যে সখ্যদংশ্থাপন হইতে লাগিল। 

সকলেই ভবিষ্যতের জন্য উীত্ব্ন হইয়া উাগ্ুলেন। সেকালে রাজসাহণর 
জমশীদারীই এদেশে, এমন কি সমুদয় ভারতবর্ষে নব্বাপেক্ষা সুবৃহৎ 

ভমণদারী বলিয়া পাঁরচিত ছিল। তাহার চতুঃস'মা ভ্রমণ করিয়া আসিতে 

৩৫ দিন সময় লাগিত | * এই বিস্তু্ণ জনপদের শানভার গ্রহণ করিয়া 

প্রাতঃম্মরণীয়া রাণশ ভবানশ, পুণ্যকীর্ভিতে ভারতবর্ষে আপন নাষ 

চিরম্মরণীয় করিতেছিলেন। তাঁছার রাজ্যসীমার নিকটেই দ্বনামখ্যাত 
মহারাজ কঝ্চচন্দ্রের রাজধানী | তাঁহার রাজ্য সমুদ্রকূল পস্ত বিস্তৃত | 1 

বিদ্যাবনদ্ধ ও ষশোগোৌরবে কৃষ্চচন্দ্রও বাঙ্গালণর নিকট চিরস্মরণণয় হইয়া 
উঠিতেছিলেন | এই নকল প্রবল প্রতাপশালণ হিন্দ জমশদারগণ বিদ্যাবুদ্ি, 

শাসনকৌশল ও বাহুবলে যের্প পরাক্রান্ত হইয়া উঠিতে ছিলেন, তাহাতে 
সহসা তাঁহাদিগকে উপেক্ষা কারবার চেষ্টা না করিলে, হয় ত সিরাজন্দৌলার 
শোচনীয় ইতিহাল অন্য তাবে লিখিত হইত । ্ 

সেকালে এই সকল জমীদারদিগের স্বাথ--রক্ষার জন্য কোন সভা-সমিতি 
ছিল না।' তাঁহারা রাজকারয উপলক্ষে রাজধানী মুর্শিদাবাদে শুতাগমপ 
করিলে, অবসরসময়ে শেঠভবনে সম্মিলিত হুইতেন | সেখানে বসিয়াই 

দেশের সুখ দুঃখের কথার আলোচনা হইত | কালক্রমে শেঠতবন বাঙ্গাল 
অম্শদারদিগের মন্ত্রভবন হইয়া উঠিমাছিল। সে শেঠভবন এখন . ভাগণরথণ- 

মৈ 

ক [0151], | 

+ ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত । হি 
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গর্ভে বিলীন হইয়াছে | * যাহা কিছ ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে, তাহাও 
বন-জঙ্গলে, লতাগুল্মে ঢাকিয়া পাঁড়িয়াছে 1 চারিদিক হইতে কি যেন এক 
বিষাদের উষ্*্বাস বছিতেছে যে, সেখানে পদাপণি করিলে আর অশ্রুদংবরণ 

করা যায় না। সে এ্ব্ধয কোন: মধ্ত্রবলে বেলাশায়িত ধিলপটলের ন্যায় 
উড়িয়া গয়াছে ! মহিমাপুরের সে উজ্জল মহিমা কোন- আতিসম্পাতে যেন 

মসীমলিন বিকটমবর্ভ ধারণ করিয়াছে ! সে রত্বদ্রীপালোকিত রাজভবনে 

আর দার়ান্কে প্রদীপশিখাও ভাল করিয়া আলোক বিস্তার করে না! 

চারিদিকে ভগ্রস্তুপ ; তাছারই মধ্যে কয়েকটি জীশর্ণকক্ষে ইতিহাস-বিখ্যাত 

জগৎশেঠের বর্তমান বংশধর ইংরাজদত্ত মাসিক বৃত্তির উপর নিভ'র কাঁরয়া 
কোনর্পে জীবনধারণ কাঁরতেন ; এখন তাহাও রাঁছত হইয়া গিয়াছে । 1 

জগৎশেঠ এবং প্রধান প্রধান জমশদারগণের যেরূপ ক্ষমতাবদ্ধি 

হইয়াছিল, তাহাতে িরাজদ্দৌলা মনে মনে বিরক্ত হইয়া উাঠয়াছিলেন ;-- 
তাহাতে জমণদারদলও তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। এই অপস্তোষ 

কালে বিলশন হইতে পারিত। জমপনারদলকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত 
করিলে, কালে তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভৃতি লাভ করাও অসম্ভব 
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+ ১৮৯০ ব্রীষটাবে মুশিদাবাদ প্রাদেশিক সমিতির সম্মিলনসময়ে অনারেবল্ 
শ্রীযুক্ত হুরেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্ত বাঙ্গালী মহিমাপুরের 
তগ্রাবশেষ দেখিতে গিয়াছিলেন ; তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল ; জগতশেঠের বর্তমান 

হংশধর তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসিতে বলেন, এমন একটু স্থানও খুঁজি 
পাইলেন না। 



মহিমাপুর ৬৯ 

হইত না।* কিন্তু "্বভাবদোবে সিরাজদ্দৌলা সেই ধুযোগ হারাইলেন। 
দুইটি কারণে আলিবদ্দরর জীবনকালেই জমশদারদল পিরাজের শত্রুপক্ষের 
সহিত মিলিত হইলেন । 

রাণী ভবানী বিধবা 'হন্দুরমণণীঃ_গঞ্গাবাপ উপলক্ষে মুশিদাবাদের 
িকটবত্তঁ বডনগরের রাজবাটশীতে অবস্থান করিতেন । বড়নগরের 

রাজবাটীর এখন জীণশবস্থা। কিস্তু রাণগ ভবানশর সযত্ব-নিম্মি“ত দেব- 

মশ্বিরগুল এখনও পারব্রাজকদিগের নিকট সমধিক গৌরবের বস্তু 
বাঁলয়া পারিচিত। 1 রাণী ভবানশর পহণ্যনাম বাঙ্গালী হিন্দুমাত্রের 

নিকটই প্রাতঃম্মরণশনন হইয়াছে । শিক্ষাবিস্তারের জন্য, স্বদেশপ্রেমের 
জন্য, শাসনকৌশলের জন্য, পুণ্যকীর্ভর জন্য, দাঁরদ্রপালনের জন্য-_রাণণ 

তবানশ ম্বদেশয়াদগের নিকট পুজনীয়া দেবী বলিয়া পাঁরাচিতা হইয়াছেন |? 
তারা নাম্ন তাঁহার একমাত্র বিধবা কন্যাও তাঁহার সহিত বড়নগরের 

রাজবাটাতে থাকিয়া গঞ্গাবাম কাঁরতেন। তারা বালাবধবা; অপরুপ 

রুপলাবণ্যে সব্বাশসৃদ্দরী বলিয়া সব্বজন-প্রশংসিতা । তিনি মাতার 

সাধুদস্টান্তের অনুসরণ করিয়া, পরসেবাব্রতে জীবন উৎসর্গ করিয়া 
বাঞ্গালীর নিকট শংক্লাম্বরধািণণ ব্রহ্মচারিণী বলিয়া পৃ্জনায়া হইয়াছিলেন। 

* প্রভুপুজ্প সরফরাঁজকে নিহত করিয়া সিংহাসনে আরোহণ কারার লোকে 

আলিবদ্বাীর নামে বেরধপ শিহরিয়া উঠিয়াছিল, কালে তাহ! সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়। 
নিয়াছিল। 
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৭৬ সিরাজদ্দোল! 

বৈধব্যের কের ব্রন্ষচষ্যায় এই অনুপম রুপরাশি মালন না হইয়া, 
আরও যেন উজ্জল হইয়া উঠিম্লাছিল। দিরাজদ্দৌলার নিকট তারার 
অনপম রুপলাবণ্োর কথা অধিক দিন লহক্কায়িত রহিল লা। একদিন 

প্রাসাদাশখরে পাদচারণা কাঁরিতে করির্তে, আজানুলম্বিত কেশপাশ উম্ম 

করিয়া, রাজকুমার তারা ম্বচ্ছন্দভাবে বায়ূদেবন কারতেছিলেন। সেই' 
সময়ে ক্রোড়বাছিন ভাগণরথণর জলে পিরাজদ্দৌলার [িলাদতরণণী মন্থুর- 
গাঁততে ভাসিয্লা যাইতেছিল। কুক্ষণে সেই অতুলন+য় রূপের ফলিতজ্যোতিঃ 
চঁকতের ন্যায় সিরাজের পাপচক্ষে পতিত হুইল । মিরাজ নবীন যুবক, 
চিত্ত দূদ্দ্'মনপয়বেগে নিয়মিত অসংঘত, পারিষদবর্গের অপরাজিত উত্তেজনায় 

গব্বদা মদ-দাপপিত; সুতরাং সিরাজ সেই রুপরাপি হস্তগত কারিবার 
জন্য উন্মত্ত হৃদয়ে উপায় উদ্ভাবনে নিধুক্ত হইলেন। মুসলমান ইতিহাস- 

লেখক এই কুকশীর্তর কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু, ছিন্দুিগের 
মধ্যে বংশানুক্রমে এই জনাপবাদ প্রচলিত হইল্া আসিতেছে ।* যাঁদ 
রাজ্যাবনিময়েও [সিরাজের মাতভ্রম দুর করা লম্তব হইত, রাণ ভবান+ 
হয়ত তাহাতেও ইতস্ততঃ কারতেন না। কিন্তু সিরাজের নামে 

সকলেই শিহারিয়া উঠিলেন । অবশেষে বিচক্ষণ পরামশদাতৃগণ একদিন 

মহাসমারোছে গ্গাতীরে এক চিতাকুণড প্রজ্জবীলত কাঁবিলেন ; ধমপ-জে 

ক্জাগীরথীর তাঁর আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল?) সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে রাষ্ট্র 

হইল যে, রাজকুমারগ তারা সহপা পরলোক গমন কারয়াছেন। ইহাতে 
তারাঠকুরাণণর ধর্ম্মরক্ষা ছইল বটে, কিন্তু সিরাজের পাপালসা ভগ্ম 

% রাণী ভবানীর বংশধর বড়নগর রাঁজবাটার শ্বর্গীয় রাজা উমেশচজ্র্রের নিকট 

এই কাহিনী সংগ্রহ করিয়া একজন নুলেখক 'নব্যভারত' পত্রিকার ভাহার বিস্তৃত 
বিবরণ প্রকাশিত করিয়া! গিয়াছেন। কিন্তু রাজসাহী-গ্রদেশে এই জনস্রুতি বহাবি 
আকাম গারণ করিয়াছে । 



যাণী তবানী ১ 

হুইল [কি না, কে বলিতে পারে? প্রকৃত ঘটণা কতাঁধদ গোপনে 
খাকিবে 1? পিরাজদ্দৌলা খন শৃলিবেন যে, ভারাঠাকুরাণী এখনও 
জাঁবিত রহিয়াছেন, তখন সে রাজরোব কে নিবারণ করিবে? লহতরাং 

সময় থাকিতে জমপদারদল গোপনে গোপনে সিরাজদ্দৌলার সব্ব'নাশ- 
পাধনের চিন্তা করিতে লাগিলেন । তাঁহারা বুঝলেন ষে, আর নাঃ-- 

ইহার পরেও যাঁদ তাঁছারা দিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনে আরোহণ কারবার 
অবসর দেন, তবে আর জাতিধঙ্ম রক্ষা করিবার উপায় থাকিবে 

না। পিরাজ যে সত্যসত্যই কাহারও নিত্কল্ককুলে কালিমা ঢালিয়া 

পিয়াছিলেন, তাছা নহে, তিনি যে নিংহাসনে আরোহণ করিলেও শত্রু- 

সঙ্কুল বাঙ্গালাদেশে এই সকল ঘৃণিত ব্যাপারে লিপ্ত হইবার অবসর 
পাইবেন, তাহাও নছে; পাছে [পিরাজদ্দৌলা নবাব হইলে লোকের 
জাতিধরন্মে হস্তক্ষেপে করেন এই আশধ্কাতেই লোকে ব্যাকুল হইয়া 

উঠিল। ভবান"র ন্যায় অতুল এরশ্ব্যযশালিন, প্রাতিভাময়ী বীররমণণও 
যাঁছার ভয়ে বড়নগর ছ।ড়িয়া পলায়ন করিলেন, দুব্র্ল জমীদারদল যে 

তাঁহার ভয়ে জশবন্মাত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চয্যের কথা কি? 
সরফরাজ খাঁ যখন জগৎশেঠের পুত্রবধহর অপমান করিয়াছিলেন, তখন 

বাষ্গালী জমশ্দারগণ জগৎশেঠের অপমানে অপমান বোধ কারিয়া এক-প্রাণ 

এক-মন হইয়া পরফরাজের সব্বনাশগাধনের সহায়তা করিয়াছিলেন । 

এবারও মকলে মিপিয়া দেই উদ্দেশ্যে জগৎশেঠের লহিত মধ্ত্রগা করিতে 

আরম্ত করিলেন । জগৎশেঠ জমীদারদধিগের অআশ্রয়বক্ষণ আবার 

ভামণদারগণ অনেকেই জগৎশেঠের ধনগোৌরব বন্ধন কারবার মূল কারণ; 
সুতরাং প্বার্থরক্ষার জন্যই হউক, আর স্বদেশের কল্যাণ সাধনের জন্যই 
হউক, জগৎশেঠকে জমাদারদলের সহারতা কারতে হুইল; লিংহামনে 
পদাপ্ণ কারবার. পুঝ্েই পিরাজদ্দৌলার সমাধি-গহ্বর খনন কাঁরধার 
আয়োজন হইল । 



দহ সিরাজদ্দৌল। 

জগৎশেঠের এশ্বযেির কথা কাহারও নিকট অপরিচিত ছিল না। তাহা 
গত্যসত্যই প্প্রবাদের মত" সমস্ত ভারতবর্ষে রাষ্ হইয়া পাঁড়িক্াছিল। সেই 
এদ্ব্ধযই জগৎশেঠের পদগৌরবের মূল | সিংহাসনে আরোহণ কারবার 
পহরবের্ধে সম্রাট ফর্রোকশায়ার কিছুদিন বা*গালাদেশের রাজপ্রাতিনিধি 
হইয়াছিলেন | তখন তাঁহার একরহপ দৈন্যদশা | সেই সময়েই সিংহালন- 
লাতের জন্য আয়োজন করা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং তিনিও 
একদিন জগৎশেঠের দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। জগৎশেঠ শাহজাদার প্রার্থনা 
পুরণ করায়, সেই অর্থবলে বলীয়ান হইয়া, শাহজাদা ফর্রোক-শায়ার তারত- 
বর্ষের পিংহামনে আরোহণ করেন এবং শেঠবংশের উপকার ম্মরণ করিয়া 

'জগৎশেঠ উপাধিযুক্ত এক রত্বমোছর ও ফরমাণ প্রদান করেন । তদন-সারে 
জগৎশেঠ বাঞ্গালা, বিহার, উডড়িষ্যার নবাব বাহাদুরের বামপার্বে আসন 

প্রাপ্ত হন এবং নবাবগণ তাঁহার কথা উপেক্ষা করিয়া কোন কাধে হস্তক্ষেপ 
না করেনঃ তন্মম্মে রাজাদেশ প্রচারিত হয় | নবাব মুর্শিদ-কুলি খাঁ প্রথমতঃ 

নবাব-দেওয়ান ছিলেন। সম্রাট: কিছুতেই তাঁছাকে নবাব নাজিম পদ 
প্রদান কারতে সম্মত হন নাই। অবশেষে জগৎশেঠের অনুরোধে মাশন- 
কুলি খাঁ নবাবী পদে আর্ঢ় হইয়াছিলেন, মুশিপ-কুিল খাঁর নবাবণ সনন্দেও 
এ কথার উল্লেখ আছে ।* এই সকল কারণে জগৎশেঠ পদগোৌরবে প্রায় 
নবাবদিগের সমকক্ষ হইয়া উঠিম়্াছিলেন। রাজম্ব-সংগ্রছের ভার 
জগৎশেঠের উপরেই সমপিতি হইয়াছিল । প্রতিবর্ষে “প-ণ্যাহ” উপলক্ষে 
জমণদারগণকে তাঁহার প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে হইত । রাজস্ব পরিশোধ 
কাঁরতে অশক্ত হইলে, তাঁহার নিকটেই খণগ্রহণ করিতে হইত। মুদ্রাষম্ত্র 
তাঁছারই প্রাঙ্গণে প্রাতচ্চিত ছিল। এই সকল উপায়ে জগৎশেঠের প্রভূত 
'্র্থাগম হইত এবং পাছে কোন অত্যাচারী বলপযব্বক সেই ধনভাগ্ডার ল-্ঠন 

স্বাদ, নু হো)09:, 



জগৎশেঠ ৭৩ 

করেন, সেইঅন্য জগৎশেঠের বেতনভোগ দুই সহশ্র অশ্বারোহী তাঁহার 
পদরী রক্ষা কারত | 

দেশ অরাজক হইলে, নবাব অত্যাচারণ হইলে কিংবা জমণদারদল 
বিদ্রোহোন্মুখ হইলে, সব্বাগ্রে জগৎশেঠেরই সব্মনাশ ! হয় তাঁহার সাঞ্চত 

ধন ল:শ্ঠিত হইবে, না হয় তাঁহার অথণগমের দ্বার রুদ্ধ হইবে । যে দিক 
দিয়াই হউক, তাঁহারই আশগ্কা সব্াপেক্ষা আধক | সুতরাং জমণদারদল 
অসস্তুঙ্ট ও বিদ্রোহোন্মখ হইতেছেন দেখিয়া, স্বার্থ রক্ষার জন্যও জগৎশেঠকে 
তাঁহাদের দলে মিলত হইতে হইল । তখন সকলে মিলিয়া সিরাজদ্দৌলার 

িংহাসনলাতে ব।ধা দিবার জন্য নিপৃণভাবে মম্ত্রণা কারতে আরম্ত করিলেন। 

মিরাজদ্দৌলা মোহান্ধ যুবক । মুসলমান-গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, 
মুসলমান সহবাসে বিলাদগৌরবে লালিতপািত হইয়া এবং ছিয়ত 

কুকীত্তপরায়ণ পারিষদ্বর্গে বেশ্টিত থাকিয়া, তানি হিন্দুহদয়ের গঢ়ম্ম 
অধ্যয়ন করিবার অবসর পান নাই। হছন্দুদদগের মধ্যে যে বিধবাবিবাহ 
নাই ;--মুসলমানের ছায়াম্পশেও যে তাহাদিগের জন্য গঞ্গান্্রানের 
ব্যবস্থা প্রচালত রাহয়াছে ;--বিধবার ত্রহ্মচয্য: অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত 
হউক, আর না হউক, বিধবাকে ধম্মপথে রক্ষা কারবার জন্য শাম্ব, 
লোকাচার ও কর্ত'ব্যবুদ্ধ যে সকলকেই সমানভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া 
রাখিয়াছে ১-বিধবার অবগ:্ঠন ভেদ করিয়া পাপদৃষ্টিতে তাহার অঙ্গে 

দ.ষ্টিপাত করিলে নিতান্ত অনংযতচিত্ত, পাপকম্মণনরত নরাধম হিন্দঃও যে 

মম্মপাঁড়িত হইয়া লগুড় উত্তোলন কাঁরবে- বোধ হয় সিরাজদ্দৌলা ততটা 
বিন্বাস করিতে শিক্ষা করেন নাই। ন্বার্থ-সাধনের গ্জনা, অনেক হিন্দু- 

সম্তানঃ কেহ কন্যা, কেছ বা তিন? দান করিয়া মোগলের মনস্কামনা পর্ণ 
করিয়াছিলেন। সুতরাং পিরাজদ্দৌলার বিদ্বান ছিল যে, তিনি যখন 
সিংহাদনের ভাবা উত্তরাধিকারী, তখন ভয়ে হউক'আর তাক্তিতে হউক, 

পপর হর আত ক আপ 
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ঠ সিরাজন্দৌল! 

বাছা চাঁছবেন, লোকে তাহাই আনিয়া চরণতলে উৎসর্গ কাঁরয়া দিবে । 
কেবল এইরহপ অন্ধাবম্বাসেই তিনি সাহস করিয়া অতুল উদ্বর্যযশালিনশ রাণী 
তবানীর নিকট অর্থবিনিময়ে তারার রুপরাশি ক্রয় কারবার প্রস্তাব ই 
সাহস" হইয়াছিলেন।* 

ইহাতে [সরাজন্দোল্লার দদ্দ'মন"য় হৃদয়াবেগের পাঁরয় রিয়া গিয়াছে । 

এই দম্দমনায় হাদয়াবেগ না থাকিলে, তাঁহার এর্প মাতিভ্রম হইত ?কি না, 
কে বাঁলতে পারে ? 

কালক্রমে সিরাজের এই দষ্টাতিসান্ধির কখা লোকে ভ্বালয়া যাইত। 
যে পাপকল্পনা কল্পনামাত্রেই পর্যবপিত হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস হইতে 
বহছুদংরে পড়িয়া থাকিত। কিন্ত; যাহারা দ্বাথপাধনের জন্য ধীরে ধারে 

দিরাজদ্দৌলার অধংপতন-সাধনচেষ্টায় তাঁহার বিরুদ্ধে লোকচিত্ত প্রধমিত, 
কাঁরয়া তুলিতেছিলেন, তাঁহারা এমন সঘোগ ত্যাগ কাঁরতে লম্মত হইলেন 
না। ইছার জন্য রাণণ ভবান কোনদিনই উচ্চবাচ্য করেন নাই ; বরং এ 
পাপকাহিনী বিল;গ্ত করিবার জন্যই চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। কিস্ত; রাজবল্লত 
প্রম্খ রাজকম্মচারিগণ জানিতেন যে িরাজের বিরুদ্ধে ছিম্বৃহাদয় [িদ্বেষ- 
বিষে পর্ণ কারবার এমন সুযোগ আর ঘটিয়া উঠবে না। রাণখ ভবানশ থে- 
দেশের প্রাতঃম্মরণীয়া প্জনীয়া দেব), যে-দেশের নরনার? তাঁছার দানশশীল* 

তার কথা স্মরণ করিয়া প্রভাতে লায়াফ্কে দুই ছাত তুলিয়া জয়ধবাঁন করিয়া 
খাকে? সে-দেশে এই কাহিনীকে লতাপল্লবে সৃশোতিত কারিয়া তুলিতে 
পারলে, জনশ্রতি-লোলুপ জননাধারণ যে সহজেই সিরাজদ্দৌলাকে লর- 
পিশাচ বাঁলয়া বিম্বাস কারবে, তআছাতে দন্দেহ নাই। ব্রাজবল্লভ এবং 
জগৎশেঠ তাহা জানিতেন | লুতরাং সকলেই আগ্রহাতিশয্যে এই জনশ্রুতি 
দেশবিদেশে রটনা করিয়া দিলেন। 'িরাজন্বৌলা পিংহাসনে ক্দারোহণ 
করিবার পরবেরই, লোকে তাঁহার নামে শিহারয়া উঠিতে শিক্ষা করিল। 

জপ সপন এ পন আপিল | আল বন পাল শশা সাপ | পীর 

্ ্বাদশ-নারী। 
সপ পপ ০০৯০৮ রা 



নবম গরিচ্ছো 
অর্থ-পিপাস। 

ভারতবর্ষের তত্ত-বিচারপরায়ণ দার্শনিক-কবি লিখিয়া গিয়াছেন £--- 

“অর্থমনথং ভাবয় নিত্যং 

নাস্তি ততঃ লুখ-লেশঃ সত্যম-|” 

তৈলাধার পাত্র, কি পাত্রাধার তৈল? তাহারই কট রহঙ্যের মামাংগা 

কারবার জন্য প্রভাত হইতে সায়াহ্ত এবং সায়াহ হইতে প্রভাত পধণস্ত 
মাস্তদ্ক-সঞ্চালন করিয়া যাঁহারা ন্যায়শাদ্ত্ের সংক্্াতিসক্ম টখকা-টপ্পনা 

লিখিয়া জীবনপাত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হয় ত অথ সকল 

অনর্থের মূল! “অমারে খল; সংসারে” অন্মমরণ-পীড়ত দিদ্রাজাগরণ- 

জড়িত, দুংখবিষাদ-তাঁড়িত মানব-জাীবনে বাঁতরাগ হইয়া যাঁছারা কুহেলিকা- 

বেষ্টিত সুত্রভাষ্যের পদানূনরণ করিয়া লোকালয় অপেক্ষা বমচরদেবিত 

আরণ্যক জাবনকেই শেয়ঃকষ্প বািয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের 
নিকটেই হয় ত অর্থ-ই মকল অনর্থের মূল । কিন্ত; মাটির দেহ লইয়া মাটির 
পৃথবীতে বাস করিয়া, জীবন-মংগ্রামের মহত লংঘষে বায়তাড়িত ধলি- 

পটলের ন্যায় দেশ হইতে দেপাস্তরে ছুটিয়া পুভ্রকন্যার ক্ষুধার অক্পমুষ্টির জন্য 

যাহারা ললাটের প্বেদবিদ্দ: ক্ষরণ কাঁরয়া সংসার-সেবায় পলে পলে হাদয়- 
শোণিত ঢালিয়া দিতেছে, তাছারা দাশনিক-তত্বের বৈজানিক ব্যাখ্যা 

ব্যঝিতে পারে না, অর্থন্ই তাহাদের পরম পরমার্থ। জাবনধারণেয জগ্য, 
প্রাভাদনের অতাব মোচনের জন্য, আত্মরক্ষার জন্য, আত্মাঁধকার-ংস্থাপন 
কারবার জনা, এ সংসারে প্রতি পদে অর্থের সব্ধাই আবশাক | সেই 



প৬ সিরাজদ্দৌলা 

ওন্য সংসারের নরনারীর জাবন সমালোচনা করিতে হইলে, দার্শানক 

ব্যাখ্যা দুরে রাখিয়া সংসার-বিজ্ঞানের প্রাত-দিবসের অভিজ্ঞতা লইয়াই 
তত্ব-বিচার করিতে ছইবে। ্ 

মাটির পৃথিবীতে জগ্মগ্রহণ করিয়া ক্ষণভ্গুর মাটির িংহাসনের জন্য 

পিরাজদ্দৌলা এত লালারিত কেন? দুই দিন পরেই যে জলাবম্ব গতণর 
অতলসম্পর্শ জীবন-সমুদ্রের অনস্ত জলরাশিতে মিশিয়া যাইবে, যে রাজ্য, যে 
রাজপিংহালন, যে চতুরৎগসেনাসেবিত রণপতাকা দুই দিন পরেই পরের 
হাতের ক্রীড়াকম্দুকে পর্য্যবাঁদিত হইবে, তাহার জন্য নিরাজদ্দৌলার এত 
মন্তিচ্ক কগুুয়ন কেন? যাঁছারা এর্পভাবে সিরাজদ্দৌলার জীবন সমালোচনা 

করিবেন, তাঁহাদের হাতে দিরাজদ্দৌলার পারত্রাণলাভের কিছুমাত্র সম্ভবনা 

গাই। কিন্তু যাঁছারা সংসার-তত্ব বিচার কারিয়া, পৃথিবশর অন্যান্য স্বাধান 

'তপতিদিগের কার্যযাকাের তুলাদণ্ড লইয়া, িরাজদ্দৌলার কৃতাপরাধের 
পরিমাপ করিতে অগ্রসর হইবেন, তাঁহারাই বলিবেন যে, সিরাজ যে কেবল 
অন্যায় কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ বন্যশাদ্দলের ন্যায় নৃশংসভাবে নিহত 

হইয়াছেন, তাহাই নহে ; তাঁহার নাম, তাঁহার ল্ম:তি, তাঁহার ইতিহাসও 
কত অন্যায় আক্রমণে চুর্ণাবচত্ হইয়া গিয়াছে! বাত্গালখ তাঁহার উপর 

যে জন্য খড়াহস্ত হুইয়াছিলেন, তাহার একটির মূল হীম্ড্রিয়-বিকার, 
অপরটির মূল অর্থ-পিপাসা ৷ প্রথমটির আলোচনা হইয়াছে; স্িতীয়টিরও 

আলোচনা আবশ্যক। 
মুশিদাবাদের অনতিদুরেই মাতিঝিল। মাতিঝিলের পহব্য সৌভাগ্য 

এখন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে । এখন মতিঝিল কেবল কণ্টক-বনে 
বেস্টিত | কিন্তু বাশ্গালার ইতিহাস হইতে মতিঝিলের নাম বিল.প্ত হইবার 
লল্ভাবনা লাই । ইংরাজ-মহিলা বাব কিন্ভারাঁল ১৭৩৬ খষ্টাব্দে মতিঝিলের 

ব্মণায় স্থান পরিদর্শন ফারিয়া, বিলাতে যে পত্র লাখয়াছিলেন, সে পক্জ- 

খাশির কিরদংশ এখন এ দেশেও প্রচারিত হইয়াছে । মূল 'পত্রথানি 



অর্থ-পিপাসার মুল ৭৭ 

ইংলগ্ডের “বৃটিশ মিউজ্য়মে” লযত্বে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে । * এই 
মতিখঝিলের রাজপ্রামাদ নিম্মণাণ করিতে কত অর্থ-ই না ব্যয়িত হইয়াছিল । 
চিরদিনের আনম্বকানন পাজাইবার জন্য কক্ষে কক্ষে কত বহুমুল্য বিলাম- 
দ্রব্যই না পহঞ্জীকৃত হইয়াছিল! কিন্তু কেহ কি ল্বপ্রেও জানিত যে, 

কালক্রমে তাহা ইংরাজের বাসভবনে পাঁরণত হইয়া অবশেষে জাঁণম্তুপে 
রুপান্তীরত হইবে ? এই প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিবার সময়ে, 
ইংরাজ-মাছিলা বাব কিন্ডারলির বিস্ময়-ীবস্ফারিত নয়নযুগলও পুরাতন 
স্মরণ করিয়া অশ্রুসিক্ হইয়া উঠিয়াছিল | + 

মতিঝিলের সে নবাব-ভবন এখন ধুলাবলযণ্ঠিত ; তাছার কঞ্তমন্মর- 

রচিত সৃরচিত তোরণদ্বারের ভগ্নাবশেষমাত্র বর্তমান ;--তাহাও লতা-গুজ্মে 

ঢাঁফিয়া পাঁড়তেছে! ভাগশরথী আর তাহার পাদ্যৌত করিয়া 
প্রধাহছিত হয় না! ঝিলের নল মলিলে আর পগ্মকোরক তেমন 

শোভায় বিকশিত হয় না! চারিদিক: হুইতে কি এক গভপর অর্্ম- 
বেধনার হাহাকার বহন করিয়া তীরতরহগুলি বায়ূতরে নিরস্তন শন্ শন 

করিতেছে! ঝিলের জল শৈবাল-শাদ্বলে কলঠ্কিত হইয়াছে । লতানিকুঞ্জ 
ত্ণকণ্টকে পারিপর্ণ হইয়াছে ! বনজস্তুর নিভৃত নিকেতন বাঁলয়া জন- 
সমাগম রহিত হইয়া গিয়াছে! যে ধিন লড ক্লাইব “দেওয়ান সনপ্ৰ 
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৮ পিরাজদ্দোৌলা 

ঘোষণা করিয়া মতিিলের প্রাপাদ-কক্ষে প্রথম পরপ্যাহের সুচনা করিয়া 
ছিলেন, যে দিন মতিঝিলের শ.ন্যকক্ষে ওয়ারেণ ছে্টিংদ, স্যার জন সোর 
প্রভাতি ইংরাজকম্মচারগণ বাসভবন নির্দেশ করিয়াছিলেন, সে দিনও 
কেহ জানিত না যে, মাঁতঝিলের এরূপ শোচনীয় পাঁরণাম হইবে! 
মুসলমান রাজ্য যেমন ইতিহাসগত, মাতাঝিলের রাজপ্রাসাদও সেইরু্প 

ইতিহাপগত, তাছাকে আর পব্ব“গৌরবে প্রাতচ্চিত দেখিবার উপায় নাই । 
নোয়াজেস্ মোছস্মদ এইখানে বিপুল অর্থ ব্যয় কারয়্া বাসভবন 

'নঙ্্মাণ কারয়াছিলেন | নিজামতের পত্রসংগ্রহ পুস্তকে এখনও সে সকল 
আবেদনপত্র রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মধ্যে একখানি পত্রে লিখিত 

আছে যে, নোয়াজেস- মোহাম্মদ এইখানে ১৭৪৩ খক্টাত্দের মকালে একটি 
অমসজেদ, একটি মাগ্রাপা এবং একটি আঁতাঁথশালা [নির্মাণ কারিয়া- 

ছিলেন। সে মসজেদটি তখনও রক্ষিত হইয়া আদিতেছে। বর্গঁর 
হাঞ্গামা উপলক্ষে নোয়াজেস্ মোহাম্মদ কখন গোদাগাড়তে কখন বা 

আার্শদাবাদে অবস্থান করিতেন । তদুৃপলক্ষেই মতিঝিলে বাসভবন নম্মণণ 
করিয়াছিলেন । যখন শৃনিলেন যে, আলিবদ্দ উত্তরকালের জন্য 

িরাজদ্দৌলাকেই সিংহামনের উত্তরাধিকারণ মনোনগত করিয়াছেন, তখন 

হইতে নোয়াজেস পিরাজের লিংহাসনলাভে বাধা দিবার অন্য বন্ধপাঁরকর হন 
এবং সেই উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদেই নিয়ত বাস কাঁরতে আরম্ভ করেন । 

এইরুপে মতিঝিলে নিয়ত বাস করিবার সময়ে, দীনদূঃখীর অশ্ুমোচন 

করিয়া, ক্ষুধার্তের অগ্লসংশ্থান কারয়া, পণীড়তের ওধষধদানের ব্যবস্থা 
করিয়া, দ্বভাধসুলত সদয়বাবছার-গুণে নোয়াজেস্ অল্প দিনের মধ্যে কি 

পছন্দ ?কি মুললমান সকলের মিকটেই লল্মানঘাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন । * 
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মতিঝিল - ৭৯. 

তাহার সুযোগ্য প্রতিনিধি প্রভুভক্ত রাজবল্লভ ঢাকা হইতে যে রাজকর 
পাঠাইয়া দিতেন, নোয়াজেস: তাহা লইয়া এইর্প বধ্ধ্যয় করতে আরম্ভ 
করায় লোকে তাঁহার গোলাম হইয়া উঠিতে লাগিল। আিবদ্দর্র জশীবন- 

কাল যতই শেষ হইয়া আদিতে লাগিল, নোয়াজেদের গুপ্ত-কষ্পনা ততই 
ফুটিয়া উঠ্চিতে লাগিল । ক্রমে ক্রমে রাজবল্লভও কৃষ্খবল্পত নামক তাঁহার 

সুযোগ্য পৃভ্রের হস্তে ঢাকার রাজভাগ্ডার সমর্পণ করিয়া যুশিদাবাদে 

শৃভাগমন করিলেন । লকলেই বুল যে, আলিবদ্দর মনোবাঞ্থা যাহাই হউক 
না কেন, বৃদ্ধ নবাবের শেষ নিঃশ্বাস পতিত হইতে না হইতেই, রাজবল্লভের 

সহায়তায়, অথবলে বলণীয়ান নোয়াজেস- মোহাম্মদই, বঙ্গ, বিহার, উীড়য্যার 
মসনদে আরোহণ করিবেন | মিরাজের উচ্ছৃ্খল ব্যবহারে যাঁহারা মন্ম- 

পণীড়িত, নোয়াজেসের সদয় ব্যবহারে তাঁহারা পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। 

সিরাজ বালক নোয়াজেস: পরিণামদশ বয়োজ্যেষ্ঠ | সিরাজদ্দৌলা একবার 
স্বাধখনভাবে রাজদগ্ড পরিচালনা করিবার অবসর পাইলেই ইচ্ছামত দুষ্টদমন 

করিবেন বলিয়া যাঁহাদের মনে তয় ছিন, তাঁহারা দোখলেন যে, নোয়াজেসই 

মনের মত নবাব | কিছুই ম্বচক্ষে দেখেন না, কিছুই দ্বকর্ণে শুনেল লা; 
-_রাজকার্থয লইয়া কোনর্প গোলযোগ কারবার কিছ:মাত্র সম্ভাবনা নাই | 
সুতরাং স্বার্থলুন্ধ কল্ম“চারীদল সহজেই নোয়াজেসের পক্ষপাতী হইয়া 
উঠতে লাগিলেন । নোয়াজেসও সময় বুঝিয়া মুক্তহস্তে অর্থব্যয় কারতে 

'আরদ্ভ করিলেন । জযশীবারদল সময় বুঝিয়া নোয়াজেসের দরবারেই 
িশেষর্পে গতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। মাসিক বৃত্তির দিদ্দিষ্ট 

তক্কায় সিরাজদ্দৌলারই ভাল করিয়া আহার বিহার চলে না, লোকে আর 
কেষন করিয়া তাঁহার কাছে সাহায্য তিক্ষা করিবে? আর ইচ্ছা থাকলেই 
বা কে সাহলে বুক বাঁধিয়া নিংহবিবরতুল্য পিরাজদ্দৌলার বাস-তবলেনর 
সম্মুখীন হইবে 1 যাঁতাঁরলের অবারিত দ্বার খাতিক্রম কারিতে সেরপ ফোন 
ইতগ্ততঃ ছিল লা। ফেখানে একবার পদাপপ করিতে পারিলেই হইল । 



৮০ সিরাজদ্দৌল৷ 

সেখানে সংম্মাতিপৃক্ম আদবকায়দার খ+ুটিনাটি নাই $ গুরু-লঘু বািয়া 
আসন-পার্থক্য নাই ? প্রভু-ভ্ত্য বলিয়া ভিন্নতা নাই $ যেন আগন্তুক 
অতিথিগণই মাতিখিলের প্রভু, আর মতিঝিলের আধপতি নোয়াজেপ্ 

মোহাম্মদই তাঁহাদের পদনত ভৃত্য । সুতরাং লোকে দিন দিনই নোয়াজেসের 
পক্ষভুক্ত হুইয়া উঠিতি লাগিল। * 

টিরাজদ্দৌলা এই সকল কারণে বড়ই উপ্ষিগ্ন হুইয়া উঠুলেন। 
মহারাশ্ট্রীয়দিগের সঞ্চে সান্ষস্থাপন করিয়া নিরুদ্বেগে রাজ্যতভোগ করিবার 

জন্য আলিবদ্দ+ যখন রাজধানপতে প্রত্যাগমন করিলেন, তখনই বুঝিলেন যে 

অনাহারে, আনিজ্রায় শত্রহসেনার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া তাঁহার বলিচ্ঠ 

বশরতনহও রোগ-জঞ্জীরত হইয়া পাড়িয়াছে । একে বৃদ্ধ দশা, তাহাতে খল 
ব্যাধি; আলিবদ্ৰ্ঁণ আর ভাল করিয়া রাজকাধে্যে মনোনিবেশ করিবার 

অবসর পাইলেন না| তাঁহার নিয়োগানহমারে দিরাজদ্দৌলাই কল কার্য 
নিবর্বাহ কারতে আবরম্ভ করিলেন । কিস্ত রাজকার্ষ্যে হস্তক্ষেপ করিতে না 

করিতেই পিরাজের মোহনিদ্রা ভাঞ্গিয়া গেল । সম্মুখে যে পিংহাসনে 

বলদপি্তি মাতামহ দৃঢ়পদে আপান রাঁহয়াছেন, সে সিংহাসনের ভবিষ্যৎ 

উত্তরাধিকারশ বাঁলয়া ধাত্রণক্রোড় হইতে সিরাজদ্দৌলা পরম সমাদরে 
লালিত-পািত হইয়া আসিতেছেন, দে সিংহাসনে ষে একদিনের জন্যও 
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ভবিষৎ ৮১ 

সিরাজদ্দৌলার পদস্পশ“ হইবে, তাহার নিশ্য়তা কি? কর্্মভারগর্ণ 
ল্বার্থসাধন করিবার প্রলোভনে নোয়াজেসের পক্ষভক্ত হইয়াছেন, রাজবল্লত 
বিপুল ধনভাণার লইয়া নোয়াজেসের পক্ষভৃক্ত হইয়াছেন, রাজবল্পভ বিপুল 
ধনভাণ্ডার লইয়া নোয়াজেসের হিতাকাত্কায় নিষুক্ত রছিয়াছেন, পিরাজের 
বিরুদ্ধে লোকাচিত্ত বিদ্বেষ-বিষে পাঁরিপহ্ণ করিবার কোন আয়োজনেরই ত্রুটি 

হইতেছে না। এদিকে নিরাজন্দৌলার আশা-ভরসার একমাত্র সহায় বৃদ্ধ 
নবাব আস্তিমশষ্যায়১--রাজকোষ অর্থশনন্য, দেশ শত্রুঞ্কুল । এরূপ অবস্থার 

বাহুবলে সিংহাসন রক্ষা করিবার জন্য, সিরাজদ্দৌলাও গোপনে গোপনে 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । নোয়াজেন ঢাকার নবাব, রাজবল্পত 

নোয়াজেলের প্রাতনিধ £ উভয়েই [বিপুল ধনসঞ্চয় করিয়াছেন এবং উভয়েই 

[িরাজদ্দৌলার চক্ষে প্রধান শ্রেণীর রাজাবিদ্রোহণী। যাঁদ পিরাজদ্দৌলা 
কোনর্পে একবার সিংহাননে বসিবার অবপর পান, তবে যে তিনি নোয়াজেন 

ও রাজবল্লভকেই সব্বাগ্রে শাসন কাঁরবেন, সকলেরই তাহা দঢানিশ্চয় হইল। 
তখন আত্মরক্ষা ও স্বার্থসাধনের জন্য নোয়াজেস এবং রাজবল্লত প্রকাশ্যতাবে 

আত্মপক্ষ প্রবল করিতে আরম্ভ কারলেন। 

সিরাজন্দৌলার ভবিব্যৎ অদঙ্টাকাশ ঘন-তমপাচ্ছন্ন হইয়া আসিতে 
লাগল | তান স্পম্টই বুঝিতে পারিলেন ষে, বাহুবল ভিন্ন সিংহাসনরক্ষার 
উপায়াস্তর লাই | কিস্তু বাহুবল কেবল শারীরিক বল নহে ;-_-তাছার জন্য 
বিশ্বস্ত রণকুশল সেনানায়ক চাই, কলছ বিবাদে জয়লাভ করিতে পারে, 

এরহপ সাহস" সৈন্যদল চাই এবং এই সকল সৈণ্যদলকে 'অল্নবন্ত্র ও বেতন 
বিয়া প্রতিপালন কাঁরতে পারেন, এরহপ অর্থবল চাই। পিরাজন্দৌলার 
ইহার কোন সম্বলই নাই। 

সেকালে রাজধানীতে যে কল ধনশালা বণিক ও জমাদারদিগের বযাতি 
ছিপ, তাঁহারা জানিতেন যে, দেশে বিচার নাই, বাহুবল অথবা নবাবের 
ইচ্ছাই একমাত্র প্রবগশক্ষি। পুততরাং তাঁহারা মুখে শবাবের অধান বাপিয়া 

রি ঃ 



ই সিরাজঙ্গৌলা 

পরিচয় দিলেও, কারযতঃ বাহুবলে বাহুবল পরাস্ত করিবার জন্যঃ আবশ্যক- 
মত সৈন্যদল পোষণ কারিতেন এবং সব্ব্দা সতক: প্রহরীর মত আত্ম-পার্্ব 

রক্ষয করিতেন । দিংহাসন লইয়া নোয়াজেসের লঙ্গে কলহ-ববাদ উপস্থিত 
'ছইলে, এই শ্রেণীর লাগাঁরকগণ যে ই'শ্গিতমাত্রে নোয়াজেদের পক্ষাবলগ্বন 
কাঁরবেন, তাহা বুঝিতে সিরাজদ্দৌলার বিলম্ব হইল না। 

দেশে য.দ্ধব্যবপায়। লোকের অভাব ছিল না। আজ যেবাঙালী 

রাঙজানুমাতি না লইয়া একখানি জরাজীর্ণ পুরাতন তরবারিও 

ব্যবহার করিতে পারে না, আজ যে বাঙ্গালী মষমলিনমহান্তি 

ছাবসশী অপেক্ষাও এই অক্ত্রব্যবহারের অযোগ্য বাঁলয়া রাজবিধির কঠিন 
নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া পাঁড়য়াছেঃ সেই বাঙ্গালগও তখন অন্বারোহী 

ও পদাতিক দলে প্রবেশ করিত এবং প্রাততা ও রণকৌশল 
থাকিলে দেনাপাঁত-পদেও অভিবিক্ত হুইত। বাঙ্গালী ভিন্ত্ 

হিন্দৃস্থানীী হিন্দ; মুসলমান, এবং পত্খগজ ফরাসী ওলন্বাজগণও 
সৈন্যদলে প্রবেশ করিবার প্রত্যাশায় দলে দলে দেশে দেশে ঘ্যারয়া 

বেড়াইত | টাকা থাকিলে সপ্তাহের মধ্যে যে কেছ সহশ্র সহম্র সেনা 
সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইত। ইছারা কোন নির্দিষ্ট সেনানিবাসে বাস 
করত না। আবশ্যক হইলে যে কেহ অর্থবনিময়ে এই সকল শোিত- 

লোল-প সৈনিকদলের সাহায্য ক্রয় করিতে সমর্থ হইত ; নবাব বা বাদশাহ- 
দিগের জশবনকাল যতই শেষ হইয়া আদিত, এই শ্রেণধর ল:গ্চনলোলপ 
পোনক ততই রাজধানশর আশে-পাশে সমবেত হইতে আরম্ভ করিত । 

ইছাদের সাহায্যে, ভারতবর্ষের অনেক বাদশাহ, প্রকৃত উত্তরাধকারণকে 
পথের ফাঁকর করিয়া বাহুবলে দিলপপর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন । 

[িরাজদ্দৌলা তাহা জামিতেন ; আর জানিতেন বাঁলয়াই আপন দৈন্যদশা 
এবং নোয়াজেসের অর্থবলের ভুলনা করিয়া শিহরিয়া উষ্ঠিতেন। হাতে 

টাকা খাঁকলে; সৈন্যদল সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষেও সহঙ্গ' ছুই 1 কিন্তু 



হোসেনী কুল ৮৩ 

টাকা কোথায় ? পিরাজন্বৌলা টাকা টাকা করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 
ইহাই তাঁহার অথ“-পিপাসার মূল কারণ । 

সিরাজ অর্থ-পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া চারিদিকে শ্যেনদৃষ্টিতে নয়ন 
সঞ্চালন করিতেছেন এমন সময়ে সহসা এক নৃতন বিপদ উপস্থিত হইল । 
নোয়াজেদের ছিতৈবাঁদিগের মধ্যে রাজবল্পত এবং হোষেন কুল? খাঁর 
নাম বাঞ্গালার ইতিহাসে পারিচিত হুইয়া আছে | তাঁহারা উতয়েই বিদ্যাবদ্ধি 
এবং কুটিল-নশীতির জন্য সমধিক শাঁক্তশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। হোসেন 
কুলার হস্তে নোয়াজেমের ধনতাণ্ডার ন্যস্ত ছিল। ত্দুপলক্ষে নোয়াজেসের 

ংসারে হোসেন কুলীর যথেষ্ট প্রভ:ত্ব ছিল। কিন্তু, বম্মদোষে হোসেন 
কুল* খাঁ দেই প্রতনত্বের সধ্ধবহার কাঁরতে পারেন নাই। তাঁহার নামের 
লগ্গে নোয়াজেল বেগম ঘসেটির নাম সংয,ক্ত করিয়া দাসখগণ অনেক কথা 
কানাকানি কারিত। সে কথা ক্রমেই পল্লাবত হইয়া উঠিতেছিল। নকলেই 
তাহা জানিত; কিন্তু উদ্ধতম্বতাব পিরাজদ্দৌলাকে কেহ্ সাহস করিয়া সে 
কথা বালতে পারিত না। অবশেষে পারিবারিক কল্ক যখন ক্রমেই 
বহ্াবস্তুত হইয়া পড়িল, তখন আলিবদ্দীবেগম গোপনে কলহ্কমোচন 
কারবার জন্য সে পাপকথা দিরাজের কণণগোচর করিলেন সিরাজদ্দৌলা 
আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন লা। মুর্শিদাবাদের রাজপথ হোসেন 
কুলীর হৃদয়-শোণিতে কলঞ্কিত হুইল; তাঁহার দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া 
হস্তিপন্ে তুলিয়া নগরের প্রকাশ্য পথে রাজানচরেরা বহন করিক্না চলিল। 
এ পংবাদে নোয়াজেস বা আলিবদ্দী কোনও কাতরোক্ি বা বিরক্তি 
প্রকাশ করিলেন না) * কিন্তু ইহাতে উত্তরকালে রাজবল্পতের অন্তরাত্্া 

০০ সপ 

* হোসেন কুলীর সহিত নোয়াজেস-পত্থী এবং সিয়া'জ-অননী উত্য়নের নামই সাংুক্ত : 
হুইয়্াছিল। আলিবন্দী ও-মোয়াজেস, মোহাম্মদ হোসেন কুলীয় হত্যাকাণ্ডের সম্মতি দান 
করিয়াছিলেন । ইহীর বিশেষ বিবরণ মুতঙরীণে বিবৃত-রহিয়াছে 1. 



৮৪ সিরাজন্থোৌল। 

কাঁপয়া উঠিাছিল। তাঁহার সম্বদন্ধেও একজন লমসামায়ক ইংরাক্ম লেখক 
ফলঞ্ক রটনা করিয়া গিয়াছেন ।% 

রাজবল্লভ [সিরাজদ্বৌলার নামে মিথ্যা কল*ক রটনা কারবার জন্য এবং 
তাঁহার বিরদ্ধে গণ্যমান্য সামস্তবগগকে উত্তোজত করিবার জন্য, অ'নক : 

কথাই প্রচারিত কাঁরতে লাগিলেন। পেই সকল কথা এখন হীতিহাদেও 
স্থানলাত কারয়াছে ; এবং তাহাকে মল ভাঁত্ত কাঁরয়া, ইীতিহাস-লেখকগণ 
এখনও বর্ণনা-লালিত্য বিস্তার করিবার জন্য সকলকে শুনাইয়া বাঁলতেছেন, 
শসরাজদ্দৌলার নৃশংস ম্বভাবের আর আধক কি পারিচয় দিব? তাঁহার 
ভয়ে মৃিদাবাদের প্রকাশ্য রাজপথেও লোকে নিরাপদে চলাচল কাঁরতে 

পারিত না, তিনি স্বহস্তে রাজপথে নিরপরাধ নাগারকর্দিগকে খণ্ড খণ্ড 

কিয়া কাটিয়া ফেলিতেন।” 1 

হোসেন কুলীর হত্যাকাণ্ডের জনশ্রুতি মুখে মুখে বিস্তৃতিলাভ করিয়া 

এতই রহপাস্তারত হুইয়া পাড়িয়াছে যে, একজন দুলেখক তাহার উল্লেখ 
করিতে গিয়া একখানি মাপিক-পাত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন, “হোলেন-কুলণ 

[িরাজদ্বৌলার শিক্ষাগুরু ছিলেন, বাল্যকালে রাজকে বড়ই নিদারুশ- 
ভাবে বেত্রাঘাত করিতেন; সিংহাসনে পদাপরণ করিয়া, িরাজদ্দৌলা 

৮. 14 99060008706]. 7১815100110), 153. ৪00999090. 
[09581 0০918 11780 2১) 6209 086 ০0 70080. 0 7031009 
10011018৮52 60 10798152819 1) ০ 09860 0015 1700 091009 
09010610090 61) 09 0০, 100 আ13020109 ৪৪ ৪00)1)09590. 6০ 
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₹91383010,--0209, 8. &6, অনেকে বলেন, ইহা! রাজবলপঙের অলীক 
কলঙ্ক! কিন্তু ভাহার চরিতাখ্যায়ক অন্মি-লিখিত ইতিহাস পাঠ করিয়াও এ বিষয়ে নীরব 

স্মহ্য্নাছেন। 
+ হোঁদেন কুলীকে নিরাজন্দৌল। শ্বহন্ডে নিহত করেন নাই । মাঁতামহ্থীর উত্তেজনায় 

ফাতামহের ও নোয়াযেসের সপ্মতিক্রমে সিরাজের উপর এই পারিবারিক কলঙ্ক মোচনের 
সার পতিত হওয়ায় কীহার সম্মুখে ও ত্াহীর আদেশে এই হত্যাকাণ্ড সাধিত হয় ॥ 
লামরিক উত্তেজনায় হোসেন কুলীর অন্ধ ভ্রীতাও নির্দয়রপে নিহত হন । 



হোসেন কুলীর হত্যা-রহন্ত ৮% 

তাহার প্রাতশোধ লইবার জন্য সবর্ধজনসমক্ষে হোসেন কুলণীকে হত্যা 
করেন ।” * বলা বাহুল্য, ইহা সবৈর্ধব "বকপোলকপ্পিত ! 

লোকে যাহাই বলুক, পাপ চিরদিনই পাপ। হোসেন কুলীকে নিহত 
করিয়া, সিরাজদ্বৌলা যে পাপম্মতি আমরণ বহন কারিয়াছিলেন, তাহার 
পারিচন্ন যথাস্থানে প্রকাশিত হইবে । ষের্প ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া সিরাজ- 

দ্বৌলা এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হইয়াছিলেন, [সিরাজদ্দৌলাকেন, নিতাস্ত নিরীহ 
স্বভাব দারিদ্র গৃহস্ছের পক্ষেও, সের্প ক্ষেত্রে আত্মসংবরণ করা পহজ হইত না। 

ইংলগ্ডের ধর্মযাজক ও ধন্মণনপ্রাণিত নরনারী এক সময়ে স্বদেশের 
অনুদার রাজশাসনের তাঁব্র কশাঘাত সহ্য কারতে অসম্মত হইয়া চিরজশবনের 
জন্য দ্বদেশ, স্বজাতির মায়া-মঘতা বিপজ্জন দিয়া জন্মভ্মির পবিত্র সীমা 

উল্লষ্ঘন করিয়া দলে দলে গৃহতাড়িত হইয়া আমেরিকার নবাবি*্কংত উর্বর 
ক্ষেত্রে ভয়ে ভয়ে পাদবিক্ষেপ করিয়।ছিলেন | তাঁহাদের সে দিনের দুংখ- 

কাঁছনণ ম্মরণ কাঁরয়া আমোরকার ইতিহান-লেখক করুণ ভাষায় হীতহাস 
লাখিয়া গিয়াছেন। + ইউরোপের দে অনুদার শাসন চলিয়া গগয়াছে। 
একদিন যাঁহারা গহতা়িত হুইয়া শত ক্লেশে অসভ্য দেশে জীবন বিসর্জন 
করিয়াছিলেন, এখন ইউরোপ “আমেরিকার তীণ্থযাত্র”” বালিয়া তাঁহাদের 
*্মৃতির কতই সমাদর ! কিস্ত; সেই সকল তীণর্থযাত্রী ধঞ্ম'ধাজকগণ এবং 

ধন্নশন-প্রাণিত প্রবীণ ইংরাজগণ একবার আমেরিকার সাগর-চুশ্বিত শান্ত, 
শীতল, উদ্দার রাজ্যে অতিথির বেশে আশ্রয়লাভ করিয়া, পরক্ষণেই দে 
দেশের আশ্রয়ধাতা আদম আধবাপীপিগকে দিনে দিনে রহিয়া রহিক্া 

িরুপভাবে ধনে-বংশে [বিনষ্ট কারয়াছিলেনঃ কৈ, ইতিহাস ত তাহার জন্য 

একবারও শিহরিয়া উঠে নাই! তাঁহাদের তুলনায় অপাঁরণামদশ বিরাজ- 
দ্দৌলার এই হুত্যাপরাধ কি বড়ই দুরপনের এ 

* জন্মসৃমি। 
4 80520:5168 5১০ ৩: 50911020858 9698৪, 



দশম গরিচ্ছ্ে 
ইংরাজ চরিজ্র 

ছোসেন কুলীর হত্যাকাণ্ডে কলচ্ক উপাজ্জন করাই সিরাজের সার 
হইল। লাভের মধ্যে রাজ্ঞবল্পত সতর্ক হইলেন এবং আত্মপক্ষ সবল 
করিবার জন্য নানা উপায়ে চেষ্টা কাঁরতে লাগলেন | রুপ্ন-শধ্যাশায়ণ ব্ধ- 
নবাব, দৌহিত্রের ভবিষ্যদাকাশ ঘনতমসাচ্ছন্ন দেখিয়া, কপালে করাঘাত 
করিতে লাগিলেন এবং সেই সময় হইতে সবর্বদা সদৃপদেশ দিয়া দিরাজ- 
চরিত্র সংশোধনের ও তাঁহার কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা কারতে লাগিলেন। 

আিবদ্দী যে সিরাজদ্দৌলাকে প্রাণের আধক ভালবাসতেন, মুসলমান 
ইতহাসলেখক * বারংবার সে কথার উল্লেখ কারয়া গিয়াছেন ;_কিস্তু 
যৌবনোগ্মস্ত সিরাজদ্দৌলা দে কথা প্রায়ই ম্বীকার কারতেন না। আি- 
বন্দ এই পকল কথা স্মরণ করিয়াই সিরাজদ্দৌলাকে িখিয়াছিলেন-_ 
প্যাহারা সংসার-সংগ্রামে স্েহের অত্যাচার সহ্য করেনঃ তাঁহারাই যথা 
বারপুরুষ !» 

সেই স্ষেহপরায়ণ মাতামহ যখন চিরদিনের মত উদররোগে শয্যাশায়ণ 

হইয়া পাঁড়লেন, যখন দ্বার্থ-সাধনের জন্য বড়যন্ত্রনিপুণ রাজবল্লত আি- 

বন্দর সিংহাসনে নোয়াজেস- যোহাম্মদকে বসাইয়া দিয়া সিরাজদ্দৌলার সকল 
আভিমান চূর্ণ কারবার আয়োজন করিতে লাগিলেন; তখন সিরাজদ্দৌলাও 
বুঝিলেন যে, আলিবদ্দশইি তাঁহার একমাত্র অকৃত্রিম সুহৎ এবং নিরাশ্রয়ের 
আশ্রয়স্থল! এই লময় হইতে লিরাজের সে দদ্দ্মনগয় হাদয্বেগ ক্রেমেই 
জরসন্স হইয়া আসিতে লাগিল, প্রমোদ”কোলাহল শাস্তিলাত করিল, 

জ. তি 00180) 12.9558, 



সিরাজের ধর্মবিশ্বাস : ৭ 

পাম্বচরদিগের পাশব-নত্য তিরোহিত হইল, হারাঝিলের প্রমোদকক্ষের 

মদিরোৎসাহছিত অঞউহাস্য নগরব হইয়া পড়িল, সহসা তানলয়-পরিপ্যারত 
প্রমোদসঞ্গণত অন্ধপথে শ্ুম্ভিত হইয়া কণ্ঠরোধ করিল ।--নিরাজদ্দৌলা 
প্রাতানিয়ত মাতামহের রঃগ্ন-শয্যাপান্বে উপবেশন করিয়া, ভবিষ্যতের শাসন- 

নীতির এবং কার্য্যপন্ধীতির উপদেশ গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন । 

মহারাষ্ট্রীয়দিগের সঙ্গে সন্ধিসংস্থাপন করায়, বগণর হাঙ্গামার চিরদিলের 

মত শাস্তিলাত করিয়াছিল ; কিন্তু উীঁ়িষ্যা-প্রদেশ চিরদিনের মতই নবাবের 

শাসন-বছিভ্ত হইয়া গিয়াছল। পর্ণিয়া-প্রদেশে সাইয়েদ আহম্মদ 
রাজত্ব করিতেছিলেন, সে দেশে সিরাজের ছিতাকাঙ্ক্ষ৷ কোথায় ? ঢাকা 

রাজবল্লতের করতলগত, সেইখানেই বা কে সিরাজদ্দৌলার পক্ষে দাঁড়াইতে 

মাহস করিবে? বিহার-প্রদেশের কিয়ংশ মহারাষ্ট্র-কবলে উৎসগকৃত 

হইয়াছে »-যাহা রাজা রামনারায়ণের শামনাধশনে রহিয়াছে, তাহাতেও 

রামনারায়ণের সুশাসন ভাল কাঁরয়া সংস্থাপিত হুইতে পারে নাই। 
[িরাজদ্দৌলা বুঝলেন ধে+ কেবল মু্শিদাবাদ-প্রদেশেই যাহা কিছ_ সাক্ষাৎ- 
সম্বন্ধে নবাবের শাসনক্ষমতা বর্তমান কিন্তু সে প্রদেশের প্রতিভাশালিনী 

শাসনকত্রঁ রাণী বান, ধনকুবের জগৎশেঠ, বা অধ্যবসার়শখল ইংরাজ্স- 
বণকের দিকট বিপদের দিনে সহায়তা লাভ করিবার সম্তাবনা নাই! 

রাজবল্লতের চেষ্টায় রাজধানশর ক্ষমতাশালশ পাত্রমিত্রগণ মকলেই অল্পাথিক 
.পাঁরমাণে মিরাজের শত্রুপক্ষের মঙ্গলাকাত্ক্ষণ হইয়া উঠিগ্লাছেন । পিরাছ- 
দ্দৌলার আর কি রহিল ? একমাত্র স্সেহ্পরায়ণ মাতামছ ; তিনিও যে 
আন্তিম-শয্যা় শয়ন করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ কাঁরিয়া পুনরায় বখরদর্ধে 
গাত্বোথান কারবার 'সম্ভাবলা নাই । তর্থাপ পসরাজদ্দৌলা ক্রমে জমে 
ঠাঁহারই কণ্ঠলগ্র হইয়া পডিলেন। 

গময় থাকিতে নিয়ত আলিবদ্দীর ন্যায় ধ্ম“পরায়ণ প্রজাহিতৈবশ প্রবু 
নরপাতির সাধু দষ্টান্ের অনুকরণ করিলে, পিরাজ-চারর .যে অন্যবিধ 



৬৮ সিরাজদ্দোলা 

উপাদানে গঠিত হইত এবং বাম্গালা, বিহার, উঁড়িব্যার ইতিছান যে অন্যাবিধ 
আকার ধারণ করিত, তাহা সহজেই অনুমান করা ধাইতে পারে। কিন্তু 
মুললমানের শাসন-সৌতাগ্য পূর্ণ ছইয়া আসিয়াছিল, বুঝি সেই অন্যই সময় 
থাকতে সিরাজদ্দৌলার মোহুণিদ্রা ভাঙ্গিল না! 

মুসলমান-ধর্র্মে সিরাজদ্দৌলা কোন দিনই আস্থাশন্য হন নাই । বরং 
ধর্মানুরাগে অনুপ্রাণিত হইয়া, তিনি বহুযত্্ে বহুব্যয়ে আরব দেশের 
মরুমরীচিকাবেষ্টিত মিনা নগরের পাঁবজ্জ মৃত্তিকা ভারতবর্ষে আহরণ 

কারয়া, তাহার উপর যে পুণ্য মলজেদ গঠন করিয়াছিলেন, তাহা বহু 

দিন পধ্]স্ত ভাগারথণ-তশরে লিরাজদ্বৌলার ধম্মশবন্বাসের লাক্ষণর্পে 
দণ্ডায়মান ছিল । * কিন্তূ আস্থাবান্ মুসলমান হইয়াও, িরাজদ্দৌলা তরুণ 
জীবনে সঙ্জাদোষে শাস্তরশাসন উল্লধ্ঘন করিয়া সুরাপান অভ্যাস করিল্া- 

ছিলেন। সেই নঙ্গাদোষেই সুরাসহচরণীদগের তরল লাবণ্য তাঁহাকে বাল্য- 
জীবনেই আত্মহারা করিয়া তুলিয়াছিল। আঁলবদ্দ সেই পাপপ্রবৃস্তি দমন 
কারবার জন্য এতাঁদিন একবারও চেষ্টা করেন নাই। এখন আস্তম সময় 

'ঘতই নিকট হইতে লাগল, দিরাজের পাঁরণাম চিন্তা করিয়া আলিব্দ্দী 

ততই ব্যাকুল হুইপ্া উঠিতে লাগলেন। অবশেষে একদিন রঃগ্রশয্যাপান্বে 
দিরাজদ্দৌলাকে আহ্বান করিয়া, কোরাণ-শপথ প্বর্ধক ধন্ম প্রতিজ্ঞায় 
আবদ্ধ করিলেন, সেইদিন হইতে সিরাজদ্দৌলা চিরজ্ঞীবলেব জন্য সুরাপান 
পাঁরত্যাগ কাঁরলেন। ঘে দন্দর্মনীয় হদয়াবেগের বশীতৃত হইয়া, পিরাজ- 
দ্দৌলা আপন হাতে আপনার সমাধ-গহ্বর খনন কারবার জন্য শৈশবেই 
সুরাপাজ গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই তেজন্বী হৃদয়ের বারপ্রতাপেই, 
একবারমাত্র মাতামহ্র আস্তিম-শষ্যা ম্পর্শ কয়া, চিরদিনের জন্য সুরাপাত্র 
চূর্ণ কাঁরয়া ফেলিলেন। ইংলগ্েন্বর ছ্িতয় জেমস, আমরণ দহনতি- 

ক এও. 3355523089। 0১ পি. 



বিচার-গৌরব ৯৮৯ 

পরায়ণ থাকিয়।ও, ইতিহাসে ধম্মপরায়ণ আদশ* নরপ্তি বলিয়া প্রশংসালাভ 
করিয়াছেন, আর মোহান্ধ সরাজদ্বৌলা অপাঁরণত জীবনে অতি অল্পা্দন- 
মাত্র পাপকুহুকে আত্বাবসজ্জন করিয়া, লমর় থাকিতে বাঁরপ্রতাপে আত্ম- 

সংশোধনে কৃতকাধণয হইয়াও, জগতের চক্ষে, ইতিহাসের চক্ষে, তাঁছার 
স্বদেশীয় ছিন্দু-মুসলমানের চক্ষে, “সুরাপায়ী জঘন্য রুচির পরম-পাষপ্ড” 

বলিয়া তিরম্কৃত হইতেছেন ; ইহারই নাম অনষ্ট-বিড়দ্বনা | 
[সরাজদ্নৌল। রাজকাধে হস্তক্ষেপ করিয়া কিরপভাবে রাজধন্ম” প্রাত- 

পালন করিয়াছিলেন তাহা অনেকের নিকটেই অপারিচিত। কেন না, যে 
সামান্য কয়েক মাস তিনি দিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, তাহা কেবল 

যুদ্ধকোলাহলেই আতিবাছিত হইয়া গিয়াছিল ; নিশ্চিস্তমনে রাজকার্ধয পাঁর- 
চালনা করিবার অবসর ঘটিয়া উঠে নাই । সুতরাং সিরাজদ্দৌলার শাসন- 
কাধের সমালোচনা করিতে হইলে নবাব আইলিবদ্দর্ীর শেষ জশবনে তাপ 

যখন প্রাতানিধির্পে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, সেই সময়ের ইতিছাসেরই 
আলোচনা করা আবশ্যক। সে ইতিহাসে সিরাজদ্দৌলা এবং ইংরাজ 
বাঁণক, কে কিরহপ চারিজ্বের পারিচয় রাখিয়া গিয়াছেনঃ তাহার তথ্যানুসন্ধান 

না কারয়া, অনেকেই বাঁলিয়া থাকেন যে, সে-কালের ইংরাজ দেবতা আর 
সিরাজ অসুর, তাই অসুরদলনের জন্যই পলাশর সমরক্ষেত্রে ইংরেজনেবতা 

পঞ্গণীনস্কন্ধে অবতার হইয়াছিলেন । 

ইংরাজ ইতহাস-লেখকগণ বহুযত্নে সিরাজদ্দৌলার যে নৃশংস ঢাঁরত্র 
'অগ্কিত করিয়া গিয়াছেন, ইংরাম-পপ্তরের কাগজপজরে কিন্তু সের্প 
চঁরব্রের পরিচয় পাওয়া ধায় না। সিরাজ ইংরাজদিগকে বিশ্বাম কারতেন 

না, তাহাদিগকে দ:স্চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাছাদের ছল-চাতুরা 
ও কুটিল-কৌশল ধাঁরতে পারিলে, সাধ্যমত দণ্ড দান করিতেন। এ 

সকলই সত্য কথা । কিন্তু রাজকায্যে লিপ্ত হইয়া, সেই পিরাজদ্দৌলা 
ইংরাজদিগকে কোনদিনই ছল চাতুরী বা জাল জংয়াচ্ীর করিয়া ' অপদস্থ 



৯০ সিরাজদ্দৌলা 

অথবা সব্বদ্বাস্ত কারবার চেষ্টা করেন নাই। বরং কোন কোন কার্ষ্যে 

*পণ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইংরাজদিগের উপর রাজা বা জমণদারগণ 
কিঞ্ছিম্মাত্রও উৎপাঁড়ন করিলে, সিরাজদ্দৌলা কঠোরহস্তে জম"দারগণকে 

শাসন করিয়া, ইংরাজের বাশিজ্যরক্ষার সহায়তা করিতেন । ইছার দুই একটি 
দৃষ্টান্ত এখনও বন্ত'মান আছে। 

এখন যেমন কলিকাতা মহানগরী মফঃস্বলবাপী ধনী-সম্তানদিগের 

সাধারণ প্রমোদশালায় পাঁরণত হইয়াছে, সেকালে কলিকাতায় এর্প 

কোন উৎকট প্রলোতন বর্তমান ছিল না। কেহ বাণিজ্য-ব্যবসায়ে অর্থো- 
পাজ্জন করিবার জন্য, কেহ বা বগঁর হাঞ্গামায় নিরাপদ হইবার সম্ভাবনায় 

সময়ে সময়ে কলিকাতায় আপিয়া বাস কাঁরতে আরম্ভ কারিয়াছিলেন। 

বন্ধ'মানের মহারাজ তিলকচাঁদ বগণ'র ছাচ্গামায় উপধ/যপাঁরি বিপর্যস্ত হইয়া, 
অবশেষে কলিকাতায় একটি রাজবাট৷ নিম্মণণ করিয়াছিলেন; অবসর 

লময়ে সেখানে আসিয়া দুই দিন বাসও করিতেন, আঁধকাংশ সময় তাহা 
কম্ম“চারিগণের রক্ষণাধশীনেই পড়িয়া থাকিত। রামজীবন কবিরাজ নামে 

মহারাজের একজন তহছশিলদার, গোপনে গোপনে ইংরাজদের লচ্গে 
বাণিজ্য-ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অথেণপাঞ্জন করিতেন । যে 
কারণে হউক, রামজখবন একবার জন উড নামক একজন ইংরাজ বণিকের' 

[নিকট কিছ: খগগ্রপ্ত হইয়া পড়েন । উড সাহেব রামজশীবনের নামে কলি- 
কাতার “মেয়র-কোট্টে” ৬৯৭২ টাকার এক ভিক্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন ।* 
এই টাকার সহিত অবশ্যই বদ্ধমান রাজের কোন সম্পর্ক ছিল না। কি 
ইংরাজ্-বণিক যখন পহজে রামজীবনের [নিকট হইতে টাকা আদায় কারিতে 
পারিলেন না, তখন ইংরাজ আদালতে তৎকাল-প্রচলত [বিচার-কৌশলে 

ক 50105 000085969,) ০৪০. 0১077599 6957 6০ ৪, 0007:0065%20, 

8৩ 198726706 01 250) 90010 20 9 969090.+--৮৪50. [40138, 
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রামজীবনের খণ আদায়ের জন্য বন্ধমানের মহারাজের কালকাতাত্থ রাজবাটী 

ক্রোক করিয়া তালাবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এই আকগ্মিক অত্যাচারে 

বন্ধমানের মহারাজ মম্মপাড়িত হইয়া, উদ্ধত ইংরাজ-বশিককে শিক্ষা 
দিবার জন্য, নিজ আঁধকার মধ্যে যেখানে ধেখানে ইংরাজের বাপিজ্যালয় 
ছিল, তাহা তালাবদ্ধ করিয়া গোমস্তাদিগের কারারুদ্ধ কারলেন ? বন্ধমান 

প্রদেশে ইংরাজ-বাণিজ্য বন্ধ হইয়া গেল 1* আলিবন্দদীর শাসন সময়ে 

জমাদারগণ ম্বাধিকার মধ্যে স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং বদ্ধমান- 

রাজের এই কারে বিশেষ অপরাধ ছিল না। কিন্তু দোষ কাহার তাছার 

অনুসন্ধান লা করিয়াই ইংরাজ-দরবার স্থির করিলেন থে, মহারাজের 

ব্যবহার [নিতান্ত অসঞ্গত এবং অপমানজনক ; যেরুপে হউক, তাহার প্রতি- 

কার করিতে হইবে ।1+ ইংরাজবণিক- নবাব-দরবারে আঁতযোগ কাঁরলেন। 

[িরাজদ্দৌলাই তখন প্রকৃত নবাব, আিবদ্দশীর নামে তিনিই বঞ্গভাগ্য 
শাদন কারিতেছিলেন ৷ পিরাজদ্বৌলা জমানারদিগের ম্বাধীন-শৃর্জিকে 

দমন করিবার জন্য যেরূপ লালায়িত, তাহাতে এই আতিযোগ শ্রবণ করিয়া 

[তানি বদ্ধ'মানের মহারাজকে বিলক্ষণ অপ্রতিত কারবার অবনর পাইলেন । 

ইংরাজগণ যে নিতান্ত অসঞ্গতরূপে রামজীবনের খণের জন্য মছ।রাজের 

সম্পার্ত আটক করিয়াছিলেন+ সে কথা পাড়িয়া থাকিল। মহারাঙ্ম তিলক- 

চদি কি জন্য নব।ব-দরবারে আতিযোগ না করিয়া, স্বয়ং তাহার প্রততিবিধান 

করিতে ব্যগ্র হুইয়াছিলেন,_-তাহারই বিচার উপস্থিত! পে বিচারে 

মহারাজ পরাস্ত ছইলেন। নবাব-্দরবারের আদেশে তাঁছাকে আবলম্বে 

রাজ-বাণিজ্য রক্ষা করিতে হইল। এতদ্পলক্ষে নবাব-দরবার হইতে 
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ঘষে মামাংসাপত্র বাছির হইয়াছিল, ইংরাজগণ তাহার ইংরাজী অনুবাদ 
সধযত্বে রক্ষা করিয়াছেন । 

এই ব্যবহারের পচ্গে রাজবল্লতের ব্যবহারের একটি তুলনা করা 
আবশ্যক। রাজবল্পভ ইংরাজদিগের িকট বন্ধ; বাঁলয়াই পারাচত'। 
ইংরান্গ যখন সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে প্রকাশ্য শত্রঃতায় লিপ্ত হন, রাজবল্পতের 
পুত্র কৃষ্কবল্লাত তখন ইংরাজ-দুগে* আশ্রয় লইয়াছিলেন । 'কিস্ত; রাজবল্লত 
যখন ঢাকার নবাব বলিয়া পরিচিত ছিলেন, সে সময়ে তিনি বিনা কারণে 

ইংরাজাদগের দুগণীতর একশেষ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। রাজবল্পভ 
'একবার নঞ্জর তলব কারয়া পাঠাইলেন, ইংরাজ তাহাতে ভ্রুক্ষেপ কাঁরলেন 
না $--অমানি রাজবল্লভ ইংরাজদিগের গোমস্তাবর্গকে কারারদ্ধ কাঁরলেনঃ 

ইংরাজের বাণিঞ্য বন্ধ কাঁরয়া দিলেন, এবং বাখরগঞ্জ হইতে ঢাকা অঞ্চলে 
'নৌকাপথে ইংরাজ বাঁণকের যে সকল চাউল ধান আঁসতোঁছল, তাহা আটক 
করিয়া ফেলিলেন ;--রাজবল্লভের শাসনে লোকে সাহস কাঁরয়া আর 

ইংরাজের চাকরী কারতে প্বীকৃত হইল না।* রাজবল্লত পাব্ৰণী আদায়ের 
বা নজর আদায়ের উপলক্ষ করিয়া প্রায় মধ্যে মধ্যে এরংপ ব্যবহার 

কারতেন। [তিনি মুশ্দাবাদে চলিয়া আদিলে, তাঁহার পুত্র কৃঝ্কবল্পত 
কিছুদিন ঢাকার নবাবী করিয়াছিলেন । কৃষ্ণবল্পভের অধীনে মীর আবু 

তালেব নামে একজন নায়েব ছিল। সে ওলন্দাজ বণিকদিগের একজন 

্বেতাঙ্গ কম্মচারীকেও কারারুদ্ধ কাঁরয়া উৎপীড়ন কারতে ছাড়ে নাই। 
এইসকল কথা ইংরাজগণ কাগজপত্রে লিখিয়া বাখিয়াছিলেন, কিন্তু 
সিরাজ্দ্দৌলার বিরদ্ধে খড়ীধারণ বা লেখনী চালনা কারবার সময়ে ইহা 
স্মরণ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। 
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রাজবলসতের ব্যবহার ৯৩ 

রাজবল্পভের এবং কৃষ্চবল্পতের উৎপশড়নে ইউরোপীয় বণিকগণ এরুপ 
বিপর্যস্ত হইতেন যে, পময়ে সময়ে তজ্ছন্য নবাধ-দরবারে সমুদয় শ্রেণীর 
ইউরোপীয় বণিকগণ সমবেতভাবে অভিযোগ উপস্ফিত করিয়া পরিক্রাণ 
পাইতেন। কিস্তু অতি সামান্য সামান্য [বিষয় লইয়া সেই ইংরাজেরাই 
আবার আশ্ররদাতা মুসলমান নবাবের লঙ্গে কলহ করিতেও ইতস্ততঃ 

কাঁরতেন না। কলিকাতাবাসী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেহ নিঃসস্তান 

অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, নবাব সরকার হইতে তাহাদের ধনসম্পাপ্ত- 
হস্তগত করিবার আয়োজন হইলে, ইংরাজগণ একটা না একটা ধুয়া করিয়া 
তখনই তাহাতে বাধা প্রদান করিয়া আপিয়াছেন।* ফরাসণদিগের 

সঙ্গে ইংরাজের কুটম্বিতারও অন্ত ছিল না ; শত্রুতারও অবাধ ছিল না। 
আলিবদ্দশীর শাসনকালের শেষ দশায় ইউরোপে ইংরাজ এবং ফরাসীর মধ্যে 
যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হয়। সেই ধুয়া ধাঁরয়া ইংরাজগণ কলিকাতায় 

দুগ'সংক্কার এবং সৈন্যদল গঠন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । তাঁহারা 

যে নবাবের আশ্রয়ে নবাবের রাজ্যে নিরুঘ্েগে বাণিজ্য-ব্যবসায়ে লিপ্ত 

হইয়া অর্থোপাজ্জজন কারবার অধিকার পাইয়াছেন, তাছার জন্য কৃতজ্ঞ 
হওয়া দরে থাকুক, যাহাতে কিকাতা-নগরে নবাবের শাসন-ক্ষমতা 

প্রতিষ্ঠালাত করিতে লা পারে, সময় এবং লুযোগ পাইলেই তাহার জন্য 
প্রাণপণে যত্ব কারিতেন। 

আলিবদ্দ' ইহা জানিতেন। কিন্তু বগরর ছাষ্গামায় লিগ হইয়া তিনি 
জাগিয়া-শুনিয়াও উচ্চবাচ্য কারতেন না। এখন ইংরাজ বাঁণকের 
ধঙ্টতা ও অকুতোভয়তা লক্ষ্য করিয়া িরাজদ্দৌলাকে সাবধান করিবার 
সময়ে স্পষ্টই বালিতে লাগিলেন যে, ইংরাজের রণশাঁক্ত খর্ব কারতে না 
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৯৪ সিরাজন্দৌল। 

পারিলে, বাঙ্গালা রাজ্যের কদাচ যঙগল হইবে না। * এতাদীনের পর 

'আলবদ্দীর ন্যায় প্রবীণ ধম্মশীল নরপাঁতকেও আপন মতের পোষকতা 

করিতে দেখিয়া পিরাজদ্দৌলাও পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু সে 
পুলক পন্লকমান্ত্র! যখন বাহুবল ছিল, ধনবল ছিল, দেশে দেশে ' 
আলিবন্দীর প্রবল প্রতাপে শত্রুহাদয় কম্পিত হইত, তখন যাহা 
সম্ভব হইত, এখন আর তাহা সম্ভব হইতে পারে না। আর সে 
দিন নাই । 

ইংরাজ, ফরাসী, দিনামার, ওলন্বাক্ত-_সকলেই বিদেশশ বপিক- ; নৰাব- 
সরকারের অনুকম্পায় বাঙ্গালাদেশে বাণিজ্য করতেছেন । তাঁহাদের মধ্যে 

ইউরোপখণ্ডে বচদ্ধই হউক আর সন্ধিই সংস্থাপিত ছউক, তাহার সঙ্গে 
বাঞ্গালাদেশের যে কিছুমাত্র সংশ্রব থাটিতে পারে, পিরাজদ্দৌলা তাহা 
বর্মঝতে পারলেন না। ফরামণর সাহত ইংরাজের ইউরোপথণ্ডে হান্ধ 
বাধিলে বাঞ্গালাদেশে ইংরাজ-দূর্গ সংস্কার করিবার প্রয়োজন কি? 

ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়াছে বালয়া ফরামীরা কি ক্লিকাতা লুষ্ঠন করিতে 

পারেন? সুতরাং সিরাজদ্দৌলা ভাবিলেন যে, দুগণসংস্কার করাই ইংরাজের 
উদ্দেশ্য, ফরাসণী যুদ্ধের আশঙ্কার লংবাদ একটা ধুয়া মাত্র ! ইংরাজ কেবল 
দ্গ'সংস্কারের চেষ্টা করিয়াই নিরস্ত ছইলেন না। তাঁহারা বিলাতের 
কত্তপক্ষণয়দিগের আদেশ পাইয়া, কলিকাতা রক্ষার জন্য আতারিজ সেনাদল 
গঠন করতে আরম্ভ করিলেন ।1 এদিকে আিবদ্দশ' উপদেশ দিতেছেন 

যে? ইংরাজের রণশ্ি খব্ব করিতে না পাঁরিলে বাঙ্গালা রাজ্যের কিছ:মাত্র 
কল্যাণ নাই, ওদিকে লেই ইংরাজ দিনাদনই রগশাক্ি প্রবল হইতে প্রবল- 
তর কাঁরয়া তুলিতেছেন। পিরাজদ্দৌলা ইহা নীরবে স্য করিতে পারিলেন 

দামি 
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শত্রুতার পূর্বব-লক্ষণ ৯৫ 

'না। প্রায় সব্ধ্দাই মাতামহের নিকট আসিয়া ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন । 

রাজবল্লত ইংরাজরদিগের রাজনপী'তি ও কার্য প্রণালী বিলক্ষশরূপে 
'অবগত ছিলেন। তিনি এই সময়ে কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠীর গোমস্তা 
ওয়াটস্ সাহেবকে হাত কাঁরিতে আরচ্ভ করিলেন । ওয়াস: কালিকাতার 

ইংরাজ-দরবারে প্রায় প্রত্যহই সংবাদ পাঠাইতেন ;--ইংরা-গবর্ণর 
তাহাতেই মুশিদাবাদ-দরবারের প্রত্যেক কথা ঘরে বসিয়া প্রতিদিন পাঠ 

করিবার অবসর পাইতেন | রাজবল্লত ওয়াট-দ:কে হাত করায়, কলিকাতার 
ইংরাজ-দরবারও তাঁহার হাত হইয়া গেল। 'সিরাজদ্দৌলা এ সকল সন্ধান 
পাইয়া, ইহা যে প্রকাশ্য শত্রুতার পহব্ব লক্ষণ, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। 

কস্ত; বুঝিলে আর কি হইবে? আলীবদ্দর উদরীরোগ ক্রমে অসাধ্য 

হইয়া উঠিল। মম নবাবের আঁস্তম সময়ে আর যুদ্ধকোলাহল উপাস্থিত 
করিতে পারলেন না। রাজবল্লত এবং ইংরাজ-বণিক: সময় ও সুযোগ 

পাইয়া পরম্পরের সচ্গে প্রীতিবন্ধন পুদ্ঢ় করিতে আরম্ভ করিলেন । 
বসরাজন্দৌলার ক্রোধাগ্নি পিব্বাপত হুইল না, তাহা ধীরে ধীরে প্রধ্মিত 
হইতে লাগল ।৬ 
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একাদশ গরিচ্ছে 
বৃদ্ধ নবাবের অন্তিম উপদেশ 

বিধাতার বিড়ম্বনায় রাজবল্পভের কল চেষ্টাই দিফল হইয়া গেল। 
১৭৫৬ থঙ্টাত্দে আিবদ্দ বর্তমানে নোয়াজেদ: মোহাম্মদের মৃত্যু হইল |* 

রাজবল্লভের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পাঁড়িল। মুসলমান ইতিহাসলেখক 

বলেন, “সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া শবদেহ যখন পমাধি-গহ্বরের 

নিকটস্থ করিল, তখন চারিদিক হইতে সহশ্র সহত্র কণ্ঠে এমন করুণ 

ক্রন্দন উত্থিত হইল যে, সমাধি-স্থানে কেহ তেমন আর্তনাদ শ্রবণ করে 

নাই ।”1 সকলই ফুরাইল। নোয়াজেস-মাঁছষণ ঘসেটি বেগম মাতাঁঝলে 
আর্তনাদ কারতে লাগলেন । পিরাজদ্দৌলা যে তাঁহার কত না দুগণত 
করিবেন, তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। ইহার অল্প পরেই 

পুর্ণিয়ার গাইয়েদ আহ্মদেরও মৃত্যু হইল। তাঁহার পাত্র শওকতজঞ্চ 
পূর্শিয়া প্রদেশের নবাব হইলেন । শওকত তরুণ যুবক, ঘসেটি বেগম 

অস্তঃপুরচারিণ৭ দুব্বলা রমণী ; সুতরাং সিরাজের কণ্টক দৃর হইল বলিয়া 

আঁলবদ্দীঁ আশ্যাসলাভ করিতে না করতেই রাজবল্লত এক নৃতন প্রতিঘ্ী 
উপস্থিত কারলেন। 

লোয়াজেসের কোন পত্তান-সম্ততি ছিল না। তান সেইজন্য 

সরাজদ্দৌলার কনিচ্ঠ সহোদরকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ কারয়াছিলেন। সে 
পোষ্যপুত্র নোয়াছেদের ভরশবনকালেই পরলোকে গমন করে। কিন্তু 

*. নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে এই খটন! ১৭৫৫ খৃষ্টাবে উল্লিখিত হইয়াছে। 
তাছাই সঙ্গত বলিয়। বৌধ হয়। 
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কৃষবলপকের তীর্ঘবাজ! ী ৯ 

তাছার একটি অল্পবয়ন্ক পুঅসন্তান বর্তমান ছিল । রাজবন্প সেই শিশহ- 
সম্তানকে পিংহাসনে বসাইয়া ঘঙগোট বেগমের লামে ল্বয়ং বাঞ্মালা, বিহায়, 
উড়িষ্যার নবাবণ কারবার কল্পনা করিলে | * 

'আলিবদ্দাঁর জীবনের আশা ফুরাইয়া আসিতেছে, সৃনিপুণ রাজবৈদাযগণ 
বৃদ্ধ নবাবের দিকে সাশ্রুনয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া ভগ্রন্থদয়ে ফিরিয়া 

আিতেছেন, িরাজন্দৌলা মাতামহের শ্যাপাশ্বে কষ্ঠলগ্ন হইয়া বসিয়া 
রহিয়াছেন ;--রাজবল্লত বৃঝিলেন, ইহাই সুসময়। [তান কবল্লতকে 
সংবাদ পাঠাইলেন, “আর কি দেখিতেছ, ঢাকার ধনসম্পদ ও পাঁরবারবগ' 
লইক্না নৌকাপথে কাঁলকাতা অঞ্চলে পলায়ন কর।” কলিকাতায় শিক্াা 

কৃবল্পভ যাহাতে ইংরাজের আশ্রয় পান, তাহার জন্য রাজবল্পত 

ওয়াট্স্ সাহেবকে [বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইলেন। ইংরাজ ইতিহাস- 
লেখক বলেন-_”ওয়াটস্ সাহেবের বিশেষ অপরাধ ছিল না। সকলেই 
বালতে লাগিল যে, বৃদ্ধ নবাবের শেষ নিশ্বাস পাঁতিত হইতে যাঙ্থা ফিছু 
অপেক্ষা ; রাজবল্লপত থাকিতে সিরাজদ্দৌলা কখনই সিংহাসনে বিবার 
অনদর পাইবেন না; ঘপেটি বেগমের পালিত সম্তানই পিংহাগনে 
আরোপ করিবে ;--অতএব ঘসেটি বেগমের চিরানুগত বিশ্বস্ত মন্ত্র 

রাজবল্পভের অনুরোধ আর কেমন করিয়া উপেক্ষা করা ধায়? ওয়াস 
যখন অনুরোধপত্র পাইলেন, গবণ“র ড্রেক সাহেব তখন স্যাস্থ্যলাতের জন্য 
বালেশ্বরের বন্দরে বায়পরিবস্তন কাঁরতেছিলেন | তাঁহাকে জিজ্ঞাসা না 

করিয়াই, কলিকাতার ইংরাজগণ কৃঝ্বল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় দিতে 
স্বীকৃত হইলেন । এদিকে কৃঝবল্লত ৮পুরুবোত্তমধাম দর্শন করিবেন বিয়া 
সপাঁরবারে নৌকাপথে থাত্বা কারলেন। ঢাকার বিপুল ধনতাপডার বহন 
করিয়া কৃঝকবল্লতের তাঁর্ধযাত্রার তরণণগনলি পথ ছ্যালিয়া পন্মা ও জলঙ্গ? 
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৯৮. সিরাজন্দৌল! 

নদী বাহিয়া ভাগণীরথশতে আসিয়া উপাস্বিত হইল এবং লোকে ভাল করিয়া 
বুঝতে না বুঝিতে, কাঁলকাতার বন্দরে গিয়া নিরাপদে উপন"ত হুইল ।* 

[িরাজন্দৌলা যে অত্যাচার নিষ্ঠুর নবাব, তাহা বলিয়া রাজবল্লভ 

ভাঁত হইলেন না। [তান জানিতেন যে, সিরাজদ্দৌলাই প্রকৃত নবাব,' 
আলিবদ্দ'র ম্েছপযভ্তল এবং প্রাতিভাশালী তেজম্বখ যুবক | পিরাজদ্দোলা : 

সংহাসনে আরোহণ করিলে, ঢাকার নেয়াবতে উপযুক্ত নবাব নির্বাচন 

করিবার এবং ঢাকার পহব্ধ-নবাব নোয়াজেস- মোহাম্মদের ও রাজবল্পতের 

হিপাব-নিকাশ লইবার আধকার [সরাজদ্রৌলারই হইবে ।+ নবাব নাঁজম 
বাঁয়াই হউক, আর নোয়াজেসের উত্তরাধিকারী বলিয়াই হউক, 
নোয়াজেসের ধনরদ্বে রাজবল্পত অপেক্ষা সিরাজদ্বৌলারই যে শাম্ানু- 
মোর্দিত আঁধকার . আধক, তাহা কেছ অদ্বধকার কারতে পারিবে না। 

সরাজদ্দৌলা সেই আঁধকার সংস্থাপন করিয়া পিতৃব্যের ত্যক্তসম্পাস্তিসহ 
পিতৃব্যস্মমণী৷ ঘনেটি বেগমকে অস্তঃপুরে আগণিয়া প্রতিপালন করিতে 

চাছিলে, রাজবল্লভ কি বিয়া বাধা দিবেন? আর লোকেই বাকি 
বাঁলবে? সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে বপসিতে না পারলে, এ সকল 
গোলযোগের কিছুমাত্র সম্ভাবনা থাকে না। অগত্যা রাজবল্লত মাতিবিলে 

পেনাসংগ্রহ করিয়া বাহুবলে ও মন্ব্রণাকৌশলে পিরাজদ্দৌলার গাঁতিরোধ 
কারবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 

সেকালে পথ-ধাটের তত সাবিধা ছিল না। লোকে নৌকাপথে 
দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিত । [সিপাহীরা নৌকায় চাঁড়িয়া হ্দ্ধযাআা 
করিত, বাঁণকেরা নৌকাযোগে বাঁণিজ্য-ব্যাপার চালাইত, িলাঙরা 

ঈধ (3200515 1090868%0, 11 49. 
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সিরাজ ও শওকতজঙ্গ ৯৯ 

নৌকায় নৌকায় জলাবহারে বাছির হইত ;--পদ্জা এবং ভাগণরখী 
বাছিয়া লোকে সহজেই ম্শধাবাদে আসিতে পারিত। মাঁশদাবাদে 
কয়েকটি নগরতোরণ ভিন্ন কোন দুর্গ কি নগর-্রাচীর ছিল না। রাজধালী 
নিতান্ত অরক্ষিত অবস্থাতেই পড়িয়া ছিল। দেশ অরক্ষিত, প্রজা 

নিরপেক্ষ, জমণদারদল অসস্তুজ্ট ; এরহপ অবস্থায় কেছু সাহস করিয়া সহসা 

আক্রমণ করিলে, সহজেই কার্ধ্যাপাদ্ধ হইতে পারে । লূতরাং জম"দারগণ 
ও জগৎশেঠ মনের মত নবাব নিব্বাচন কারবার জন্য চেষ্টা করিতে 

লাগিলেন। আলিবদ্দী যদিও সিরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনে বদাইবেন 
বালয়া পহব্বেইি ঘোষণা দিয়াঁছিলেন, এবং দিরাজদ্দৌলা তদনুসারে 
ইউরোপাঁয়দিগের নিকটেও নজর পাইতে আরম্ভ কারয়াছিলেন, তথাপি 
মুসলমান-ইতিহামলেখক সাইয়েদ গোলামছোসেন সে কথা প্বীকার করেন 
নাই। সাইয়েদ আহ্ম্মদের সাছত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা থাকায় [তানি অনেক 

সময়ে তাঁহার দরবারের শোভাবর্ধন কারতেন। তি িখিয়া গিয়াছেন 

যে, মৃত্যুর পহবর্ব প্য]স্তও সাইয়েদ আহম্নদের বি“বাস ছিল, তিণি 'মালি- 
বন্দর দিংহাসনে আরোহণ করিবেন । * তাঁহার অভাবে তাঁহার পুত্র 

শওকতজঞ্গ বাহাদুর পহর্ণয়ার নবাব হইয়াছিলেন ;? আলিবদ্দশর সিংহাসনের 
উপর তাঁহারও কিঞ্চিৎ লোভদশ্টি পাঁতিত হছইয়াছিল। লোকে এ পকল 
কথা জানিত । রাজবল্লত অনন্যোপার হইয়া একটি শিশ:দস্তানকে সিংহাসনে 

বগাইবার কল্পনা করিতেছিলেন ; কিন্তু এখন সকলে মিলিয়া শওকত- 
জঙ্গকে নবাব করিবার প্রস্তাব তুললেন । 

অর্থবায় কারতে হইবে না? শরীরের রক্ত ক্ষয় করিয়া নিরন্তর শাবিরে- 

শশাবরে মৃত্যুক্রোড় আলিঙ্গন করিবার জন্য ক্পাণহক্তে ছুটাছুটি করিতে 
হইবে না) জদ্ব-পরাজয়ের উৎকট চিন্তায় ব্যাকুল-হুদয়ে, (বিপিজ্র-নয়নে 
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১৪০ , সিরাজন্দৌলা 

কাজশ্ধতক্ষা করিতে হইবে না? থে যেখানে আছে, যে ষের্প ভাবে আছে, 
যে. যেষন পদগোৌরব বম্তোগ করিতেছে, তাহা সকলই স্থির থাকিবে, কেবল 

এক্াটি মুখের কথা বাঁললেই যাদ শওকত্জঙ্গ আসিয়া দিরাজন্দৌলার 
মুখচ্ছেদ কারয়া পিংহাননে আরোহণ করিতে অগ্রসর হন,--তবে তাহাতে 

আর জমশদারদলের ইত্তস্ভতঃ কি ? সুতরাং সকলে সহজেই সম্মত হইলেন |. 
শওকতজঞ্গ বাহাদুর ইহাতে অসম্মত হইলেন না $ কিন্তু তাহার প্রবীণ 

মন্ত্রীদল একটু ইতস্ততের মধ্যে পড়িলেন । অবশেষে তাঁহাদের মধ্বরণাক্রমে 

দিল্পখ হইতে একখাি বাদশাহণ সনম্দ আনাইবার চেষ্টা করাই স্থির ছইয়া 
গেল; দিল্লীতে প্রচুর অথ বৃষ্টি হইতে লাগিল ।* 

যাঁহারা সিরাজদ্দৌলাকে পদচদ্যত করিবার জন্য এই সকলযড়যশ্যে লিপ্ত 
হইতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই শওকতজঞ্গ ও তীয় পিতা দাইয়েদ 

আহম্মদকে বিলক্ষণরূপে চিনতেন । সাইয়েদ আহম্মদ প্রথমে উঁড়ষ্যার 

শাদলকত্রবা ছিলেন। তিনি সেখানে উৎকলরণীর উৎকট সৌন্দর্যে 
আক্মবিস্মৃত হইয়া গৃহস্থ-ললনার সব্বনাশ সাধনের আয়োজন করায়, ধম্ম+- 
শীল আলিবদ্দী তাঁহাকে উড়িষ্যা হইতে পুর করিয়া দিয়াছিলেন।1 সেই 

সাইয়েদ আহম্মদের দণ্টাস্ত ও উপদেশ পাইয়া শওকতজঙ্গ তরল-হদয়ে 
সুশিক্ষালাভের অবসর পাল নাই। সিরাজ বরং বিদ্যালা করিয়াছিলেন 
লময়ে-নময়ে রাজকাধয পারিদশন কাযা রাজনশীতিজ্ঞ হুইয়াছিলেন এবং 
আবশ্যক হইলে আঁসিহত্ডে সম্মুখযুদ্ধে বীরের ন্যায় জীবন বিপঙ্জন কারতে 
যে কাতর নহেন, তাহারও পরিচয় প্রদান করিম্নাছিলেন । কিম্ত শওকতজগঠ্গের 

ইহার কোন নদ:গুণই ছিল না। তথাঁপ লোকে বাছিয়া বাছিয়া দিরাঙ্গের 
পরিবর্তে শওকতজঞ্গকে সিংহাসনে বদাইৰার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল কেন 1 

৯ প্রিওদজাচহ লও, 01111100000 
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ইংরজিদিগের ছুর্শ-সংস্কার চা 

ইহার একমাত্র উত্তর ওই যে, দেশের জন্য ধা দশের অন্য কেহই ব্যাকুল হয় 
নাই, মকলেই আপন আপন ক্বার্থ সাধনের জন্য ব্যাকুল হইয়াছল । দেই 
জন্য পাত্রাপাত্র বিচার করা আবশ্যক হয় নাই। ইচ্ছারাই কালে দিরাজ- 
দ্বৌলার কলক্ষরটনা করিয়া আত্মপাপ ক্ষাললন কয়া গিয়াছেন। * 

নোয়াজেস: এবং সাইয়েদ আহম্মদের মৃত্যুর অব্যবছিত পৃবের্ব বিলাত 
হইতে সংবাদ ' আপিয়াছিল যে, ফরাপীরা বহুসংখ্যক রণতরী সাজাইয়া 
ভারতবর্ধ আক্রমণ কারতে আদিতেছেন। সংবাদ সত্য হউক, আর মিথ্যা 

হউক, কিকাতার ইংরাজগণ কিন্তু সেই ধুয়া ধাঁরয়া দুসংস্কারের জন্য 
বিলাত হইতে তিন চাঁর জন ভাল ভাল কারিগর পাঠাইবার প্রার্থনায় পত্র 
লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন ।1+ কণেল স্কট একবার ৭৬০০০. টাকায় 

দুর্গসংস্কার কারিবার প্রস্তাব করিয়াহিলেন |! তখন তাহা কাহারও 

মনঃপৃত হয় নাই । এখন সকলেই তাড়াতাড়ি দূগসংস্করণের জন্য ব্যাকুল 
হইয়া উঠিলেন | 

ফরাপপীদগের সহিত কলহ বিবাদের সুচনা হুইবামাত্র বিলাতের 

* শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কুচক্রী পাত্রমিত্রগণের পক্ষ সদর্থনের 
জন্ত এই তর্কের প্রতিবাঁদচ্ছলে স্বকৃত বাঙ্গালার ইতিহাসে লিখিয়াছেন £-_সম্ভবতঃ 
শওকতের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি মুশিদাবাদ-দরবারে পরিজ্ঞাত ছিল না। দুর 

অনেক, সময়ে বন্তর সৌন্দধ্যবর্ধক হুইয়। থাকে বলিল্নাই সইদ্ আহমদের আহীশাখ 
পুত্রকে সাহার! প্রথমতঃ চিনিতে পাঁরেন নাই।” (২২৮ পৃষ্ঠা) বল! হাছল্য, এই 
অনুমান বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুমান মাত্র “নচেৎ হলি, পক্ষে জার 

সৈকিয়ৎ নাই ! 

1 55 359 19019 60 17809 10)0ত 6০0 02 292090হ8 61১58 
16 28 18121 20806988 60 88700 $1065 ০02. 000 296 । 33089. 
2097 50:008৮90. )0 6009. 02850) 0৫ 00088055208,50 9820108 22 
825 0809 798৮৯ 2128231892 121908 ০৫ জট এ 
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১০২ সিরাজদ্দৌল! 

কম্তৃপক্ষীরগণ এদেশের ইংরাজদিগকে সাবধান করিয়া পত্র লিখিলেন | 
তাঁহাদের মতানুলারে চলিতে হইলে, কলকাতার ইংরাদিগকে নবাবের 
শরণাগত হইয়া তাঁহার আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিতে হইত এবং তাছাতে 
নবাব-সরকারের নিত ইংরাজ-বণিকের কিছমাত্র সংঘব” উপাস্থিত হইকার 
সম্ভাবনা থাকত না। [কিস্ত; কিকাতার ইংরাজগণ পিরাজদ্দৌলার 
সাহায্য ভিক্ষার আদেশ পাইয়াও, দিরাজন্দৌলার শত্রুদলের সহায়ত 
করিতে অগ্রসর হইলেন এবং নবাবের অনুমাতি না লইয়াই দুর্গ-সংগ্কারে 
হস্তক্ষেপ করিলেন । 

আলিবন্দাঁর আর আধক দিন বাঁচিবার আশা রছিল না। একে 

বৃদ্ধকালঃ তাহাতে উদরখ রোগ। সুতরাং কিছুকাল চিকিৎসকের 

উপদেশ পালন করিয়া, অবশেষে আলিবদ্দ ওধধ সেবন পরিত্যাগ 

করিলেন! সকলেই বুঝিল, জশবন-প্রদীপ আর অধিক দিন আলোক-দান 

কারবে না। 

খআলিবদ্দশর শেষ দিন যতই নিকট হইতে লাগিল, পিরাজদ্দৌলার 
তবিব্যদাকাশ ততই তমসাচ্ছন্ন হইয়া আদিতে লাগিল। অবশেষে একদিন 
বৃদ্ধ মাতামহ দৌহিত্রকে সাস্ত্বনাবাক্যে আম্বস্ত কারবার জন্য সব্বদমক্ষে 
বাঁলতে আরম্ভ কারিলেন ১-- 

“আমি কেবল যৃদ্ধক্ষেত্রে অপিহত্তে জীবন যাপন করিয়াই সংসার হইতে 
অবসর গ্রহণ কারলাম । কিস্তু কাহার জন্য এত বদ্ধ য.ঝিলাম, কাহার জন্যই 
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আলিবদ্দীর অন্তিম উপদেশ ১৪৩ 

বা কৌশল-নতিতে রাজ্যরক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ করিয়া মারলাম ? 
তোমার জন্যই ত এত করিয়াছি। 

“আমার অতাবে তোমার কিরূপ দ্গাত হইবে, তাহা ভাবিয়া কত 
রজনী জাগরণে আতিবাছিত করিয়াছি; তুমি তাহার কিছুই জান না। 
আমার অভাবে, কে কি ভাবে তোমার লব্ধনাশ করিতে পারে, তাহা আমার 
কিছুই অপরিজ্ঞাত নাই । 

“ছোসেন কুল খাঁর বিদ্যাবুদ্ধ এবং খ্যাতি-প্রতিপাত্ত ছিল । শওকত- 

জঙ্গের প্রতি তাহার এঁকাস্তিক অনুরাগ জাম্ময়াছিল। আজ হোসেন 

কুল জীবিত থাকিলে, তোমার পথ কণ্টকশ্ন্য হইত না। নে হোসেন 
কুল আর নাই। 

“দেওয়ান মাণিকচাঁদ তোমার প্রবল শত্র; হুইয়া উঠিত। সেইজন্য 
আমি তাহাকে রাজপ্রাসাদ-দানে পরিতুষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। 

“এখন আর কি বলিব? আমার শেষ উপদেশ শ্রবণ কর । ইউরোপখয় 
বণকদিগের কিরুপ শাক্তবৃদ্ধি হইতেছে, তাহার প্রতি সবধদাই তাঁক্ষদৃষ্টি 
রাখও । তাহারাই তোমার একমাত্র আশঙ্কার স্থল | 

“পরমেশ্বর আমার এই দীর্ধঘজশবনকে আরও কিছুদিন পৃথবশিতে বত 
রাখিলে, আমিই তোমার এ আশহ্কা নিম্মল কারয়া দিতাম । কিন্তু তাহা 
হুইল না। এ কার্ধ্য এখন তোমাকেই একাফণ সাধন করিতে হইবে। 

.. শইছারা তেলেন্গা প্রদেশের যুদ্ধ ব্যাপারে িপ্ত হইয়া যের্প কুটিল- 
নীতির পরিচয় দিয়াছে, তাছা দৌখয়া তোমাকে লন্ব্দা সতক থাকিতে 

হইবে । ইছারা দেশের লোকের গৃহাববাদ উপলক্ষ করিয়া সেই 
দেশ আপনাদের মধ্যে বাঁটিয়া লইয়া, ্রজাদিশের বখাসবাপ্যি লুটিয়া 
লইয়াছে। 

শাকম্বু সমূদয় ইউরোপণয় বাঁশকাদিগকেই এক্সুঙগো পদানত কারবার 
চেষ্টা করিও না। ইংরাজাদগেরই সমাঁধক ক্ষমতা হইয়াছে সে দিন 



"১০৪ দিরাজদ্দৌলা! 

তাহারা অগ্গ্রয়া দেশ জয় কালা আপিয়াছে ; তাহাদিগকেই সব্ধগ্রে দন 
করিও । 

“ইংরাজদিগকে দমন করিতে পারিলে, অন্যান্য ইউরোপাঁয় বাঁপকেরা 
আর মাথা তুলিয়া উৎপাত কাঁরতে সাহন পাইবে না। ইংরাজদিগতক 
[কিছুতেই দু্গাণম্মণণ বা সৈন্যংগ্রহ কারবার প্রশ্রয় দিও না )-_যদি দাও, 
এ দেশ আর তোমার থাকিবে না।” * 

আমরা ষে সময়ের কথা বলতেছি, তৎকালে কাশিমবাজারের ইংরাজ 

কুঠীতে ডাক্তার ফোর্থ নামে একজন ডাক্তার-পাছেব ছিলেন । তিনি 
কেবল ওধধপত্র লইয়াই বসিয়া থাকিতেন নাঃ আবশ্যকমত কোম্পানশর 

সকল প্রকার কার্ধযই সম্পাদন কারতেন। ইহাই সেকালের রশতি হইয়া 
দাঁড়াইয়াছিল ; আজ যানি মালগ-দামে বপিয়া দাদনের খাতাপত্র লিখিতে- 
ছেন, কাল আবার আবশ্যক উপস্থিত হইলে তাঁছাকেই কালিকলম ছাড়িয়া, 
বন্দুকের উপর সঙ্গান চড়াইয়া, কোম্পানীর বাণিজ্য রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে ও 

অগ্রসর ছইতে হইত । এই প্রথার বশবত্তাঁ হইয়া ভাক্তার-সাছেৰ মধ্যে- 
মধ্যে ইংরাজ-প্রতিনিধি লাজিয়া পবাব-দরবারেও যাতায়াত করিতেন । 

*. [515 ০0:08], আলিবদ্দীর অস্ভিম উপদেশ ইংরাজদিগের গ্রন্থে ক্বীকৃত 

হইলেও নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে উহ1 অবিশ্বান্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে। 

ইঙ্গিতে ইহাও বল? হইয়াছে যে--"আঁলিবদ্ধীর কথিত উপদেশকে গ্রছিন্বরাপ ধরিয়া 

সিরাজ-চরিজ সমালোচনা কর! অন্ঠায় হইয়াছে ।” বন্দোপাধ্যার সহ্থাশয় সীরজাকরকে 

ধাঁচাইবার অন্ত বিরাজন্দৌলাকে আলালের ঘরের হুলধল সাজাইতে গর! আলিবন্দীর 
উপদেশ অধিশ্বাস করিতে বাধ্য ছন:-বহা-দর সেপ বাধ্য-বাধকতা নাই, তাহার! 

অবিশ্বাস করিবেন কেন ? আলিবদ্দার অস্তিম উপদেশের যাহা! সার বর্, তাহা সমসাষক্িক 

সকল ইংরাজই লিপিবদ্ধ করিয়। গিক্লাছেন। এই সকল প্রমাণ কেবল অনুসানষলে উপেক্ষ! 
করা খায় না। সিযাজদ্দৌলাকে আলালের ঘরের ছুলাল সাজাইতে হইলে, এই সকল 

প্রমাণ উপেক্ষা নদ! করিলে চলে ন1। 



ডাক্ষার সাহেব ৯৩৫ 

'লিবদ্দী যখন নিতান্তই শ্যাশায়ী হইয়া পঁ়িলেন। তখন নবাবশ্বরবারের 
গতাবিধি পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য ডাক্তার ফোথ-কে প্রায় প্রত্যছই নবাবের 

শনকট গমন করিতে হইত। ইহাই তখন তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম হইয়া 
উঠ্ম্াছিল । তান চিকিৎসক, আলিবদ্দ' রোগণী ১ সুতরাং রোগীর গে 
তাঁহার পক্ষে অবারিত-ন্বার ;--তিনি প্রায় প্রতিদিনই সেই ধংয়া ধরিয়া 

সেখানে গিয়া হাজির হইতেন এবং যে দিন যাহা শুনিতেদ আমংপরুর্ত্বিক 
শববরণ বত্বপঃব্ষক লিখিয়া রাখিতেন । এ স্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত 

করা আবশ্যক । 

পৃব্বেই বলিয়াছি যে, রাজবল্লভের সঙ্গে কাশিমবাজারের ইংরাজদিগের 
ঘাঁনম্ঠতা সংস্থাপিত হইলে, সেই সৃজ্ে কৃষঝকবল্পভ কলিকাতায় আশ্রয়লাভ 
কাঁরয়াছিলেন। রাজবল্লভ ঘদেটি বেগমের পক্ষাবলম্বখ এবং বলিতে কি; 

'তানই তখন ঘসেটি বেগমের একমাত্র নিরাশ্রয়ের আশ্রয় । সুতরাং 

সেই রাজবল্পভের সঙ্গে ইংরাজদিগের ঘাঁনগ্ঠতা দেখিয়া সিরাজদ্দৌলার দৃঢ় 
বিশ্বাস হইয়াছিল যে, ইংরাজেরাও ঘপসেটি বেগমের দলভবুক্ত হইয়াছেন । 
ইহা নিতান্ত মিথ্যা জনরব নহে। যিনিই নিরপেক্ষভাবে ইতিহাসের 

আলোচনা করিবেন, তিনিই ল্বীকার কাঁরবেন ষে, সিরাজদ্দৌলা মিছ্াামাছ 
ইংরাজদিগের নামে কলষ্করটনা করিবার জন্য এ কথা প্রকাশ করেন 

লাই চ--ইংরাজ ইতিহাস-লেখকও প্রকারাস্তরে বালিয়া গিক্লাছিলেন যে, 
“সকলেই ভাবিয়াছিল, আলিবদ্দরশীর অভাবে ঘসেটি বেগষেরই আধিপত্য 

হইবে, সুতরাং তাঁহার প্রধান পান্বচর ও পরামর্শদাতা রাজা রাজবল্লতকে 
হাতের মধ্যে রাখিবার জন্যই ইংরাজেরা কৃষ্খবললতকে কলিকাভায় আশ্রর 
দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।” * ভাক্তার ফোর্থ কিন্তু, এ কথা অন্বণকার 
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১০৬ সিরাজদ্দৌলা 
কাঁরয়া সিরাজদ্দৌলাকেই কলহপ্রিয় চঞ্চল যুবক বাঁলিয়া লোকসমাজে প্রতিপন্ন 
কারবার চেষ্টা কাযা গিয়াছেন । তিনি বলেন $-- 

আমি প্রতিদিন প্রাতঃকালে বৃদ্ধ নবাবকে দেখিয়া আসিতাম। মৃত্যুর 
এক পক্ষ পুবের্ব একদিন তাঁহাকে দোখিতে গিয়াছি, এমন সময়ে িরাজ- 

দ্দৌলা আসিয়া নিবেদন করিলেন যে, তিনি সংবাদ পাইয়াছেন,__আমরা 
নাকি ঘনেটি বেগমের সাহায্য করিতে "্বীকৃত হইয়াছি। 

বৃদ্ধ নবাব তৎক্ষণাৎ আমার দিকে চাহিয়। জিজ্ঞাপা করিলেন _-”এ, 

কথা কি সত্য ?” - 

ামি বলিলাম-পনা, ইছা কখনই পত্য নহে । আমাদিগকে 

অপদস্থ করিধার প্রত্যাশায় আমাদের শত্রুপক্ষ এরূপ জনরবের সংষ্টি করিয়া 

থাকিবে । ইংরাজ কোম্পানশ বাঁণক্, তাহারা সৌনক নছে; দেশের 

রাষ্ট্র-বিপ্রবে তাহারা যোগদান করবে কেন ? এই ত প্রায় শতাধক বৎসর 

আমরা এ দেশে বাণিজ্য কারয়া আগসিতেছি, আমরা ত চিরাদন কেবল 

বাণিজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট রাঁছয়াছি ; আমরা ত কখনই রাষ্ট্র-বিপ্রবে কাহারও 

পক্ষ-সমর্থন কারি নাই 1” 
তখন বদ্ধ নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন,--“তোমাদের কাশিমবাজারে কুঠ, 

না ফেল্লা ? সেখানে কতজন দৈনিক থাকে ?” 

আমি বলিলাম,--প্যাছা নিয়মঃ তাহার বেশী থাকে না। কম্মচারণ 

পমেত মোট ৪ জন মাত্র |”, 

“কখন কি তাহার বেশী থাকিত না ?”? 

প্থাকিত। কিন্তু পে কেবল বগা হাঞ্গামার সময়ে + বগর'র হাঙ্গামা 
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ডাক্তার পাহেবের £কফিয়ৎ ১৩৭ 

নিরস্ত হইবার পর হইতে সে সকল আতারক্ত সৈন্যদল কলিকাতায় চলিয়া 
গিয়াছে ।» 

“তোমাদের যুদ্ধজাহান্দ কোথায় থাকে 1?" 

“বোম্বাই ।৮ 
“সে সকল যুদ্ধজাহাজ এদেশে আসিবে না ?” 

“আমি ত বলিতে পারি না; আিবার কোন কারণ দেখা ধায় না।” 

শঁতন মাপ পহব্রেও তোমাদের কতকগুলি য.দ্ধজাহাজ আসিয়াছিল 

নাকি?” 

“আলিয়াছিল। এমন দু্ই একখানি জাহাজ প্রততি বৎসরেই আপপিয়া 
থাকে ; রসদ সংগ্রহ করাই তাহার উদ্দেশ্য 1৮ 

“এ প্রদেশে যুদ্ধজাহাজ আনিবার প্রয়োজন কি 1?” 
“কোম্পানণর বাণিজ্যরক্ষা এবং ফরাসী-যুদ্ধের আশঞ্কা নিবারণ করাই 

আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ৮ 

“করাসীদিগের সঙ্গে তোমাদের আবার কি যুদ্ধ বাধিয়াছে ?” 

“না, এখনও বাধে নাই । শীঘ্রই বাঁধবার আশংকা আছে |” * 
এ পকল কথোপকথন ডাক্তার-সাহেবের প্বহস্তশলিখিত বিবরণীর 

অনুবাদমাত্র । ভাক্তার ফোর্থ ষে কোম্পানীর লবণের মর্ধযাদা রক্ষা করিতে 

কিছুমাত্র ইতভ্ততঃ করেন নাই, তাঁহার নিজের কথাই তাঁহার অকাট্য 
প্রমাণ! তিনি ইংরাজাদগকে নিরীছদ্বভাব ম্ষশাবক বলিয়া প্রাতপন্ 
কারবার জন্য কত কথাই বলিয়াছলেন ; কিন্ত আমরা ইংরাজলিখত 
ইতিহাসেই প্রমাণ পাইতোছি যে, ইংরাজগণ নবাবের অনুমতি না 
লইয়া দ:গ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ) রাজবল্লভ ঘলেটি বেগমের 
সছায়তা কারবার জন্য কৃঝবল্লভকে কলিকাতায় আশ্রয় দিয়াছিলেন ? 
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নহি সিরাজদ্দৌলা 
বাব বাহাদুরের আশ্রয় গ্রহশ করিবার জন্য বিলাত হইতে আদেশ পাইয়াও 
নবাবের শত্রুপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ফরাসধাঁদগের সহিত 
যুদ্ধ না বাধিতেই সেই ধুয়া ধাঁরয়া রণসঞ্জা করিতোছলেন $ অথচ 
শপরাজদ্দৌলা যেমন আঁতিযোগ করিলেন যে, ইংরাজেরা সেটি বেগমের, 
পক্ষাবলম্বন করিতেছেন, ইংরাঞ্জ-প্রাতণাধি ফোর্থ সাছেব অমনি অবলশীলা-: 
ক্রমে বলিয়া উঠিলেন, “সে কি কথা? ইংরাজ ত বাঁণকমাত্র তাহারা কি 
রাজনৈতিক কলহ-বিবাদে কাহারও পক্ষাবলম্বন কারিতে পারে? এ সব 

নিশ্চয়ই কোন শত্রুর রচা-কথা !” 
আলবন্দী'র শেষ দিন নিকট হইয়া আসিল ; রোগক্রিস্ট দুবর্ষল দেহ 

"অবসন্ন হইয়া পাঁড়ল। ১৭৬৬ খঙ্টাত্দের ৯ই এপ্রিল প্রজাবৎসল, শাস্তস্বভাঁব 
বন্ধ নবাব আলিবদ্দী চিরশাস্তর শীতল ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পাঁড়লেন | 

ক 81855201 2090, 605 60198৮01511 509 29908, 8৪ 
2002150 8% 8000808%, 0. 6৮9 5৪ টি ০1 6129 11592, 826 ০0০০" 
865 81০81331--2, 339508086, 0 



দ্বাদশ গরিচ্ছেদ 
ইংরাজ-বণিকের উদ্ধত দ্বভীব 

১৭৫৭ খন্টাঞ্বের এপ্রল মাপে * নবাব মলম[রোল-মোলব-সিরাজ- 

দ্দৌলা-শাহকুলীবাঁ-মীরজ্জা-মোহল্মদ-ছায়বত্জঞগ বাহাদুর বাঙ্গালা, বিহার, 
উ়িব্যার মসূনদে আরোহণ করেন । শত্রুদলের মনের ভাব ঘাহাই থাকুক», 
কেছ আর প্রকাশ্যে বাধা দিতে সাহধ পাইল না; যে যেখানে ছিল,, 

সকলেই যথাযোগ্য রাজভক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি কারল না। ইউরোপাঁয় 
বাঁণকেরাও কাধ্যতঃ পিরাজদ্দৌলাকেই নবাব বিয়া স্বীকার কারয়া 
লইলেন এবং যথাকালে স্বদেশে তৎনংবাধ প্রেরণ করিয়া পহব্ববৎ বাণিজ্য- 

ব্যাপারে নিযুক্ত রহিলেন। 

[িরাজদ্দৌলা যখন মিংহানন আধকার করেন, কাঁলিফাতার তখন বড়ই 
শোচন'য় অবস্থা । একে ইংরাজাদগের সংখ্যা নিতাস্ত অল্প, তাহাতে 
প্রায় প্রতি বৎসরেই সহশ্রাধক ইংরজ অকালে কালকবলে পাঁতিত ছইতেন ১. 

-নেকেই কলিকাতার জলবায়ুর প্রকোপ সহ্য করিতে পারিতেন না। 
ইংরাজদিগের যত্বে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল ; 

তাহাতে প্রবেশ করিবার জন্য আগ্রছের অবধি ছিল না;--কিস্ত; যাহারা 

প্রাণের দায়ে প্রবেশ করিতেন, তাঁহারা অনেকেই ফিরিয়া আদিবার অবসর' 

পাইতেন না। 
বর্যামমাগমে জারাবকারের প্রবল প্রতাপে অনেকেই শধ্যাগত হইতেন। 

০০০৭৭ 
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১১০ সিরাজদ্দৌলা 

খাঁহারা কোনরু্পে ভালয়-ভালয় বর্ধাকাল কাটাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহারা 
প্রতিবৎসরে ১৫ অক্টোবরের শরথকৌমহদী-বিধৌত প্রশান্ত নিশশথে প্রীতি- 
'তোজনে সম্মিলিত হইয়া পরম্পর পরম সমাদরে প্রগাঢ় ন্নেহালিশগান করিয়া 
'আনদ্দোচ্ছনপ উদ্বেলিত করিতেন । * 

বগণঁ'র হাষ্গামা নিবারণ করিবার জন্য ইংরাজ বাঙ্গাল মিলিত হইয়া, 
নগররক্ষার্থ অগ্র-পশ্চাৎ বিচার না কারয়া, স্বহস্তে যে “মহারাষ্ট্র খাত" 

খনন কারয়াছিলেন, তাহার গভেণদগত পু তিগন্ধে নাগারকদিগের নাসারম্প্র 

ালয়া উঠিত। পথ-ঘাটের কিছ:মাত্র পারিপাট্য ছিল নাঃ যাহা ছিল, 
তাহাও কখন ধুলায়, কখন কাদায় এবং নিরস্তর ন্যক্কারজপক বীভৎস দ্রব্যে 

পরিপহর্ণ হইয়া থাকত । পেকালের লালদশীঘই সাধারণের নিকট *পাক"” 
বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহার পৃতিগগ্ধাও বহুদর পধ্ণ্স্ত পাঁথকদিগকে 

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত | 1 
এখন যেখানে শ্বেতাঙ্গ নর-শাদ্দঃলগণ ুধা-ধবল চৌরগ্গণ অঞ্চলে 

সশরীরে প্রর্গসুখ উপভোগ করেন, সেকালে সেখানে কেবল বন-শাদ্দংল- 
শননাদ-মুখরিত শ্যামল বন-বিটপিরাজ বিরাজ করিত | ১৭৫১ খষ্টাত্দে ই্টক 

প্রস্তুতের জন্য তাহার কিয়দংশ নিম্ম+ল হইয়াছিল + কিন্তু; তথাপি সে নিবিড় 
বন একেবারে উৎসার্দিত হয় লাই; নগরের মধ্যেও অনেক স্থানেই তরু- 
গুহ্ধলতা দ্বচ্ছম্দবনজাত দ্বাভাবিক শোতা [বিকশিত কারিয়া সগৌরবে অঙ্গ- 
প্রত্যঞ্গ বিস্তৃত কারত | ! লোক কেবল বাঁণজ্যলোভে অথবা বগর্ধর ভয়েই 

»; 1390. 10208, 
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সেকালের কলিকাতা সহর ১১১ 

এরপ চ্ছানে বাস কারিতে সম্মত হইত | কিস্তু আত্যন্তরণণ অবস্থা যতই 
শোচসীয় হউক, ভাগারখী-তশর-সমাশ্রিত সুগঠিত অদ্রাপিকাসমহের 
বাহ্যাড়ম্বরে, কলিকাতা বহুজনা কীর্ণ মহানগর বলিয়াই প্রাতভাত হুইত। 

এই নবজাত মহানগরে ইংরাজের প্রবল প্রতাপ ধারে ধারে প্রতিষ্ঠা 
লাভ করিতেছিল। তাঁহারা নবাবের রাজ্যে বাস করিয়াও নিজ সহর 

কলকাতার মধ্যে দ্বাধীনতা-প্রিয়তার পারিয় দিতে ত্রুটি করতেন না। 
তাঁহাদের অনুমতিক্রমে পত্ত*গণজ, আরমানি, মোগল এবং হিন্দু বণিকেরাও 

কলকাতায় বাধস্থান লিম্মাণ কারয়া বাণিজ্যব্যাপারে প্রভংত অরোপাজ্জন 

করিতেন । 

আরমাণি বণিকদিগের মধ্যে খোজা বাজিদের নাম নানা কারণে বাঞ্গা- 

লার হীতহাসে স্থানলাভ কারয়াছে । তান লবণের ব্যবসায়ে একা ধিপত্য 

লাত করিয়া পদগৌরবে নকলের নিকটেই নম্মানাম্পদ হইয়া উঠিম়্াছিলেন 
এবং তজ্জন্য নবাব-্দরবার হইতে “ফখর্-আলতোজ্জার” অর্থাৎ প্বাঁণক- 
গৌরব” উপাঁধ লাভ কারয়া এ দেশে যথেষ্ট ক্ষমতাশালণ হইয়াছিলেন। 

হিন্দ বাণিকদিগের মধ্যে উমাচরণের নাম প্উমিচাঁদ* বলিয়াই ইংরাজ- 
লিখিত ইতিহাসমাজ্রেই চিরপারিচিত হইয়া রহিয়াছে । * ইংরাজেরা ইহাকে 
ধূর্ততার প্রতিমার্ত বলিয়া লোকসমাজে প্রতিপন্ন করিবার জন্য যথেন্ট আয়াস 

স্বীকার করিয়া গিয়াছেন এবং সুললিত-পদবিন্যাসাঁনপৃগ লর্ড মেকলেআবার 

বর্ণনাটি সব্ধণঞ্গসুস্দর করিবার জন্য তাঁহাকে “ধূর্ত ৰাঞ্গাল”” বলিয়া পরিচয় 

দিতেও ইতস্ততঃ করেন পাই। উমিচাঁদ বা্গালণ ছিলেন না। তান 

পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু বণিক, কেবল বাধ্গালা-শবগারে বাশিজ্য করিবার জন্যই 

*. উমাটাদ বিকৃত নাম । পুরাতিন গ্রন্থে 'নামিরচাদ ও আমিমাদ দাম এবং 
হ্টানের এস্থে উমাচরণ নাম দেখা! শিল্পাছে। নবাবী আঁমলের বাঙ্গালার ইতিহা্ে 
আমিটাদ নাদ পরিগৃহীত 'হইয়াছে। এরূপ গেঙে সচরাচর প্রচলিত উমিঠাদ নাষ 
বিকৃত হইলেও গ্রহ কর! গাল | 



১১২ শিরাজন্দৌলা 

বান্পালা দেশে বাস করিতেন | উমিচাঁদকে প্ৰণিক্র বলিয়া পরিচয় দিলে, 
সম্পণ পরিচয় দেওয়া ছয় না । তাঁহার শতসৌধ-াবিদ্ভাধিত বিচিত্র রাজপুরণ, 

তাঁহার কুসমদামসজ্জিত সুবিখ্যাত পুষ্পোদ্যান, তাঁহার মশিমাশিকাখচিত 
রাক্জভাণ্ডার, তাঁহার সশন্ঘ সৈটিক-বেণ্টিত সুগঠিত সিংহদ্বার দেখিয়া, 
অন্যের কথা দুরে থাকুক; ইংরাজেরাও তাঁহাকে একজন রাজা বলিয়াই 
মনে করিতেন ।* শেঠদিগের মধ্যে যেমন জগৎশেঠ বণিকদিগের মধ্যে 
সেইরূপ উমিচাঁদ নবাব-দরবারে' সাঁবশেষ সুপরিচিত ও পদগৌরবান্িত 
হইয়াছিলেন। ইংরাজ-বণিক বিপদে পড়িলে সব্বদাই তাঁহার শরণাগত 
হইতেন এবং অনেকবার তাঁহার অনুকম্পাবলেই যে লঙ্জারক্ষা হইয়াছিল, 
এখনও তাহার কিছ কিছ; পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। + 

ইংরাজেরা উমিচাঁদের সহায়তা লাভ করিয়াই বাঞ্গালাদেশে বাণিজ্য- 
বিস্তারের স্যাবধা পাইয়াছিলেন। তাঁহার যোগে গ্রামে গ্রামে টাকা 
প্দাদন” কাঁরিয়া ইংরাজ্জেরা কার্পাল এবং পষ্টবস্ত্র ক্রয় করিয়া প্রভূত 

অথোপাজ্জন করিতেন। এরুপ সাাধধা না পাইলে, অপরিচিত দেশে 

ইংরাজ্ের আত্মশাক্তি সহজে প্রাতগ্ঠালাভ করিবার অবসর পাইত কি না 
সদ্দেহ। কিন্তু ইংরাজের সঙ্গে দেশের লোকের পারিচয় হইবামাক্র বিধাতার 
বিড়ম্বনায় ইংরাজ্জেরা উমিচাঁদকে উপেক্ষা করিতে আরম্ত করিলেন। 
সিরাজদ্দৌলা যখন [সংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইংরাজবাঁণক- আর 
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উমিটাদ ১১৩ 

পহবর্ধবৎ উমিচাঁদকে বিশ্বাস করতেন না ; উভয়ের মধ্যে যে মনোমালিন্যের 
সভ্রপাত হইয়াছিল তাহা বিলক্ষণ ঘনশত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। 

পেকালে এ দেশের লোকের যের্প পরল প্রকৃতি ছিল, তাহাতে 

তাঁহারা ইংরাজাদিগের অধ্যবসায়, অকুতোভয়তা এবং বিদ্যাবাদ্ধর পরিচয় 

পাইয়া, নিঃসন্দেহে বিদ্বাসম্থাপন করিয়া, ইংরাজের পক্ষপাতণ হইয়া পাঁড়য়া- 
ছিলেন । তজ্জন্য ইংরাজের পথ কিছ সুগম হইয়া উঠিগ্লাছিল। 

পসিরাজদ্দৌলা ইংরাজকে চিনিয়াছিলেন। রাজকার্য্যে লিপ্ত হইয়া, 
ইংরাজের কুটিল নশতির পরিচয় পাইয়া, িরাজদ্দৌলার ইংরাজাবদ্বেষ 
বন্ধমূল হইয়া উঠিয়্াছিল। ইংরাজেরা নবাবের অনুমতি না লইয়া দুর্গ- 
সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং পলায়িত ক্খবল্লভকে পরম লমাদরে 
কলিকাতায় আশ্রয়দান করিয়াছিলেন ; ইাতে সিরাজদ্বৌলার ক্রোধাগ্নিতে 

ঘৃতাহুততি পাঁতিত হইয়াছিল। [তানি সিংহাসনে পদার্পণ করিরবামাত্র বন্ধ 
মাতামহের আস্তিম উপদেশ * ম্মরণ কারয়া ইংরাজদিগকে শান কারবার 
জন্য তাঁছাদের কাশিমবাজারের “গোমভ্তা” ওয়াটস পাছেবকে ডাকিয়া 

পাঠাইলেন। 
ওয়াটস- সাছেব উপনশত হইলে, সিরাজদ্দৌলা কোন কথা গোপন 

করিলেন না; তাঁহাকে পরিচ্কার করিয়া বুবাইয়া বলিলেন, “আমি, 

তোমাদের ব্যবহারে মোটের উপর বড়ই অপত্ভুষ্ট হইয়াছি। শুনলাম 
তোমরা নাফি আমার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই, কলিকাতার 
নিকটে দু নিম্মাণ করিতেছ 1 আমি কিছুতেই এরুপ কার্ষের প্রশ্রয় 
দিতে পারিব না। আমি তোমাদিগকে বণিক বালিয়াই জানি বাদ 
বপিকের ন্যায় শাস্ততাবে বাস করিতে চাও, আমি তোমাদিগকে সমাদরে 
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১১৪ সিরাজদ্দোলা 

আশ্রয়দাল করিব । কিস্ত; মনে রাখিও--আমিই এ দেশের নবাব ? ঘি 
দুগর্রাচীর চ্ণ করিতে অুটি হয়ঃ তবে কিছুতেই আমাকে সম্তুত্ট করিতে 
পারিবে না।” 

ওয়াস: সাছেব এ সকল কথার কোনই সদুত্তর দিতে পাঁরিলেন না! 

ইংরাজ-ইতিহাসলেখক অপ্মি“ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, *ওয়াটস- সাছেব 

পিরাজ্তদ্বৌলার ইংরাজ-ীবদ্বেষের পরিচয় পাইয়াও এ সকল কথা ইংরাজ 
দরবারে জ্ঞাপন করেন নাই ; কেবল তাহাতেই ত উত্তরকফালে এত অন" 
উৎপন্ন হইয়াছিল।” * কিন্তু ওয়াস: সাহেব যে এ সকল যথাসময়ে 
কলিকাতায় াঁখয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি 
বর্তমান রহিয়াছে | 1 

দিরাজদ্দৌলার অসস্তোষের প্রকৃত কারণ কি, তাহা ইংরাজদিগের 

মধ্যে কাহারও নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল না। ইংরাজের দোষক্ষালনের জন্য 
ইতিহাস-পঃচ্চায় ঘাহাই লাখত হউক, পদাশ্রিত বাণক: হইয়া নবাবের ইচ্ছার 
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দূতের লাঞ্ছনা! ; ১১৪ 

এবং আদেশের প্রতিকৃলে দুগ-সংস্কারে হস্তক্ষেপে করিয়া ইংরাজ যে উদ্ধত 
প্বভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে 
লা। কালিকাতার ইংরাজদরবার যে এই সামান্য কথাটি একেবারেই বুঝতেন 
না, তাহা বালিতে গেলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তাঁহারা জানিতেন, 
বুঝিতেন এবং ইহাও বিশ্বাস কারতেন যে, সরলভাবে অনুমতি তিক্ষা 
করিলে, ইংরাজ-বিদ্বেষ [িরাজদ্দৌলা কপ্মিন.কালেও ইংরাজদিগকে দুর্গ- 
২স্কারের অনুমতি প্রদান করিবেন না। সুতরাং তাঁহারা জানিয়া-শুিয়াই 

িরাজদ্দৌলার মুখাপেক্ষা কারতে লম্মত হন নাই। ইহাতে ইতিহাসের 
বিচারে ইংরাজকেই অপরাধী হইতে হইবে। 

পিরাজদ্দৌলা অরণ্যে রোদন করিলেন ; না ওয়াস লাহেব, না 
কিলকাতার ইংরাজ-দরবার, কেহই সে কথার সূত্র প্রধান কারলেন না। 
সিরাজদ্দৌলা প্উদ্ধত প্রকৃতির অশান্ত যুবক” হইলে, তৎক্ষণাৎ অনর্থ উৎপন্ন 
হইতে বিলম্ব ঘটিত না। কিন্ত সিরাজদ্দৌলা মম্ম--পশীড়ত হুইয়াও আত্ম- 
সংযম করিলেন । যে দ্র'মনশয় হদয়বেগে সিরাজদ্দৌলাকে যৌবনে অশেষ 
পাপপচ্ছে টানিয়া লইতেছিল, সিংহাসনে আরোহণ কাঁরবামাত্র লে হৃদয়বেগ 

অবসন্ন হইয়া পাঁড়য়াছিল ।__নচেৎ ক্ষুত্রজশীব) ইংরাজ-গোমন্তা ওয়াস 
সাহেবকে লাঞ্চিত করিতে কতক্ষণ 1 সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে আর কোন 

কথাই বলিলেন না ; সাক্ষাৎতাবে ইংরাজ-দরবারের প্রত্যুত্তর পাইবার জন্য 
কলিকাতায় রাজদত পাঠাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । 

এই সময় হইতে সিরাজদ্দৌলা যেরূপ দত পাদাবিক্ষেপে ধারে ধারে 
গন্তব্পথে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, ইতিহাসে তাহার 
যথোপবূজ আলোচনা হয় নাই। সেই জন্য কেহ অজ্ঞতাবশতঃ, কেছ বা 
ক্বার্খ-সাধনের জন্য, তাঁহার অযথা কলগ্ক রটনা করিয়া. গিয়াছেন। 
ইংরাজেরা যে সহজে দন প্রাচীর চূর্ণ করিতে পম্দত হইবেন না, পে কথা 

কাহারও আঁবদিত ছিল না। ভাল হউফ জার মন্ব ছউক, তাঁহারা খন 



5১০% সিরাজদ্দৌলা 

'ধুগঁ্রিচনা করিয়া লইয়াছেন, তখন সহসা যে তাহাদিগকে সাধারণ বণিক. 

সমিতির ন্যায় পদানত করা সহজ হইবে না, সিরাজদ্দৌলাও তাহা 
বুঝিতেন ; সেইজন্য একজন সামান্য রাজপুত না পাঠাইয়া, সম্ভ্রান্ত 
সুকৌশলসম্পরর প্রতিভাশালা ব্যক্তিকে দৌত্যকার্ষেয নিয়োগ করিবার জন্য 
খোজা বাজিদের উপর এই দৌত্যকাযেণর ভার সমপ্পিত হইল | দিরাজ- 
দ্দৌলার আশা ছিল যে, হয় ত তাঁহার পরামর্শে ও সদুপদেশে ইংরাজের 
মতিভ্রম দুর হইবে এবং বিনা রক্তপাতে ইংরাজের সাছত কলহ-বিবাদ 
নশরবে মশমাংলিত হইয়া যাইবে । 

খোজা বাজিন চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। তিনি যথাসময়ে কি- 

কাতার ইংরাজ-দরবারে উপনগত হইয়া একে-একে সকল কথা বুঝাইয়া 
বলিলেন ; _-কিস্তুর সে কথায় কেহ কর্ণপাত কারল না। বরং ছিতে 

[িপরীত হইল । ইংরাজেরা নবাবের পত্রের কোনরুপ প্রত্যুত্তর না দিয়া, 
সেই সম্ভ্রান্ত রাজদ্তকে অশেষ প্রকারে লাঞ্চিত ও অপমানিত কারয়া 

নগর-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইছা কাহারও ম্বকপোল-কঞ্পিত নুতন 

কথা নছে। বিলাতের বৃটিশ মিউজিয়মে রাক্ষিত হস্তলিখিত পুরাতন 

কাগজপত্রে ইহা দোঁথতে পাওয়া যায় ।* 
দিরাজদ্দৌলা ইহাতেও ধৈধ্যচুত ছইলেন দা। তিনি কেবল ইংরাজের 

উদ্ধত ল্বভাবের পরিচয় পাইয়া এইমাত্র বুঝিয়া রাখিলেন যে, শীগ্রই হউক, 
আর [বলস্বেই হউক, ইংরাজের উৎকট রোগের উৎকট চিকিৎসা প্রয়োগ 
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জনাপবাদ না সত্য কথা ১১৭. 

ফারিতে ছইবে। কিন্তু সহসা লেয়প ব্যবস্থা না কাযা, পনদরায় বত 
পাঠইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ৃ 

সিরাজদ্দৌলার অধীনে রাজা রামরাম পিংহ চরাধিপাতির রি? 
নিষুক্ত ছিলেন । বর্গাঁর ছাঙ্গামার অবসান-সময়ে রামরাম সিংহ মেদিন?- 

পুরের ফৌজদার পদে নিযুক্ত থাকিয়া যেরুপ প্রভুভাক্তির পাঁরিয় প্রদান 
করিয়াছিলেন, তাহারাই পরস্কারদ্বর্প নবাব আলিবদ্দর তাঁহাকে চরাধিপতি 

িষুক্ত করিয়াছিলেন । নবাব আলিবদ্দশ' এবং পিরাজদ্দৌলা উভয়েই 
রামরাম লিংহছকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন, এবং বিশ্বাসী রাজকল্মচার বলিয়া 

গনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ কাঁরতেন। নিরাজদ্দৌলা রাজা 
রামরাম পিংহের উপরে কলিকাতায় দূত পাঠাইবার ভারার্পণ কাঁরিলেন। 

খোজা বাজিদের অপমানের কথা চারিদিকে রাম্ট্র হইয়া পাঁড়য়াছিল $-- 
যাহারা খোজা বাজিদের ন্যায় সম্ভ্রান্ত রাজদ্তকে এমন অপমান কারিয়া 
তাড়াইয়া দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত: কাঁরল না, তাহারা ঘে অন্য কাহাকেও 
সম্মান প্রদর্শন করিবে, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। হয় ত প্ব্ৰে 
কোনরুপ আতান পাইলে, রাজদ্তকে কলিকাতায় পদার্পণ করিতেও বাধা 
প্রদান করিতে পারে সুচতুর চরাধিপতি রামরাম সিংহ তঙ্জন্য এক 
নৃতন কৌশল অবলম্বন করিলেন । তাঁহার ভ্রাতাকে* দৌত্যকাযে নিষুক্ত 
করিয়া তাঁহাকে ফেরিওয়ালার ছুদ্পবেশে একখানি ভিঙ্গাশ নৌকায় কলিকাতায় 
পাঠাইয়া দিলেন। রাজদতকে কেছ চিলিতে পারিল না; তান নিরাপদে 
উমিচাঁদের গৃহে আশ্র়লাভ কাঁরলেন, এবং বগণিকরাজের পঞ্গে ইংরাজ- 
দরবারে উপস্থিত হুইয়া আত্মপ্রকাশ করিলেন । কিন্তু তাঁহার ভাগ্যেও 

লাঞ্চনার- একশেষ হইল । 

ররর 
এই ফৌত্য-কাণ্যে গমন করিয়াছিলেন । রিনি কোন স্থানে তাহার নিদর্শন 
পাইলাম 'ন।। 



১১৮ পিরাজদ্দৌলা 

এই গকল পুরাক্কাছিনশ পাঠ করিতে কাঁরতে ম্বতঃই জিজ্ঞাসা করিতে 
ইচ্ছা হয়, _ইংরাজেরা এতদ্র উদ্ধত হইয়া উঠিমনাছিলেন ফেন ? অথবা এ 
সকল নিতান্ত অলীক জনাপবাদ বাললে ক্ষতি কি? যাঁহারা পদাশ্রত 

[বিদেশীর বণিক: তাঁহাদের এত ম্পঙ্গা, এত সাহস, এত বাহুবল ? বাস্তাবক 

পংব্্ষাপর সমস্ত ঘটনার আলোচনা না করিলে, এ সকল কথা নিতান্ত 

জনাপবাদ বলিয়া পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়। কিস্তু ইহা জনাপবাদ 
নছে ;-ইহার নিগ়্ রহস্য উদ্ঘাটন করিলে, কাহারও আর বিস্ময়ের কারণ 
থাকিবে না। 

সিরাজদ্দৌলা যাঁদও নিরৃদ্েগে সিংহাসনে পদ্দার্পণ কারয়াছিলেন, 
তথাপি অনেকেই বিশ্বাস করিত যে, রাজবল্লভ জীবিত থাকিতে লিরাজ- 
দ্দৌলার নিস্তার নাই ;--যেমন করিয্না হউক পিরাজদ্দৌলাকে শীগ্ই 
সিংহাসনচন্যত করিয়া ঘসেটি বেগমের নামে মহারাজ রাজবল্পভই বাগ্গালা- 
বহার-উড়িষ্যার নবাবী কারিতে আরম্ভ করিবেন । আলিবদ্দী জশীবত 
থাঁফিতেই ইংরাজেরা ইছার িছু-কিছু আভাম পাইয়াছিলেন এবং 
কোনরুপে রাজবল্পতকে হস্তগত রাখিবার জন্য তাঁছার পবর্ধকৃত সমুদয় 

অত্যাচার বিস্মৃত হুইয়া, ইংরাজেরা তাঁহার পলায়িত পুত্র কৃষ্ণবল্পতকে 
কলিকাতায় আশ্রয়দান করিয়াছিলেন । ওয়াস সাহেব প্রায় প্রত্যহছই 

লিখতে লাগিলেন যে, শররাজদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণে কারিলে কি 
হইবে ? এখনও ঘসেটি বেগমের আশা নিম্মল হয় নাই।” সুতরাং 
ইংরাজেরা রাজবল্পভকে হাতছাড়া করিয়া নিরাজদ্দৌলার পক্ষাবলম্বন 
করিতে সাহস পাইলেন লা। 

উত্তরকালে যখন রাজবল্লভের সমুদয় আশা ভরসা একেবারে নিশ্মংল 

হইয়া গেল এবং সিরাজদ্দৌলাই সশৌরবে রাজ্যশাসন কারিতে আরম্ভ 
কাঁরজেন, তখন ইংরাজ-ইতিহাসলেখকিগের গলদঘর্মস উপস্থিত হুইল! 

তাঁছারা আদ্যোপান্ত দকল কথা গোপন করিয়া, এইমাক্র লাঁখয়া রানখিকেন ' 



রহস্-নির্ণয় ১১৯ 

যে'-“একজন রাজদৃত আপিয়াছিল, তাহা পত্য কথা । কিস্তু নবাব 

সিরাজদ্দৌলাই যে সেই রাজ্দ্ত পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমরা কেমপ 
করিয়া বুঝিব 1? রাজদ্ত সামান্য ফেরিওয়ালার ন্যায় ছদ্মবেশে নগর প্রবেশ 

করিয়া আমাদের পরমশত্র; ্উনিচাঁদের বাটণতে প্রবেশ করিয়াছিলেন 

কেন? উমিচাঁদের সঙ্গে আমাদের কলহু-বিবাদ,_-আমরা ভাবিয়াছিলাম 

যে, উমিচাঁদ আদর বাড়াইবার জন্য এই কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন। 
সেইজন্যই ত আমরা রাজদুতকে উপেক্ষা করিয়াছিলাম । নচেৎ, আমরা 
যদ ঘুণাক্ষরেও বুঝিতাম যে ন্বয়ং সিরাজদ্দৌলা রাজদত পাঠাইয়া 
পিয়াছেন,--পব্ধনাশ ! আমরা কি বাতুল যে, তাঁহাকে এমন করিয়া 

অপমান করিব 1” *% 

পরবন্তঁ ইতিহাস-লেখকেরা যাহাই বলুন, এক জন সমসামাপ্িক 
ইতিহান লেখক কিস্তু একেবারে সকল কথা অস্বীকার কাঁরতে পারেন নাই। 
তান বলেন, “রাজা রামরাম িংহের ভ্রাতা যোদন কলিকাতায় 

উপন"ত ছুনঃ সোদন গবরণ্ণর ড্রেক সাছেব রাজধানীতে ছিলেন না ;-_-সহর- 

কোতোয়াল হলওয়েল সাহেবের সঙ্গেই রাজদ্তের প্রথম সন্দর্শন ঘটে। 

তৎপরদিন ড্রেক সাহেব শুভাগমন করিলে, মণ্ক্রিসভার আধবেশন হুইল। 

যাঁছারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই বলিলেন, _-এ কেবল উমিচাঁদের কুটিল 
কৌশল | কারণ, কাশিমবাজার হইতে সংবাদ আপিয়াছিল ধে, ঘলেটি 

বেগমের আশা ভরসা িম্মংল ছয় নাই । এরংপ অবস্থায় রাজনুত যে পত্র 
আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহা সকলের চক্ষেই সন্দেহাত্বক বোধ হইতে 

* ইংরাজদিগের উকীল তংকালে এইরপ মর্ধেই নবাব-দয়বারে “কৈ হিলাৎ 

প্রান করিয়াছিলেন । সেই উকীলের ওকালিতী এখন ইতিহাসেও ' স্থান লাভ 

করিয়াছে। 



১২০ সিরাজদ্দৌল! 

লাগিল। কেহই তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে কাঁরলেন না। রাজ- 

দৃতকে বিদায় দিবার আদেশ হইলে, আঁশক্ষিত ভূত্যবর্গ একে আর করিয়া 

তুিল ;-_তাহারা রাজনহতকে বিশেষ অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল” * 

ইছাতে পাছে দিরাজদ্দৌলা অসন্তুষ্ট হন, তঙ্জন্য সাবধান হইবার উপদেশ 
দিয়া তাড়াতাড়ি ওয়াট্স সাহেবকে পত্র লেখা হইল। 

গকল কথা একত্র সমালোচনা করিতে গেলে, কাহারও সাত কাহারও 

ধক্য হয় না। ঘাঁদ উমাচরণের কুটিল-কৌশল বাঁলিয়াই ধারণা হইয়াছিল, 
তবে আবার ওয়াল সাহেবকে সাবধান হইবার জন্য পত্র লেখা হইল কেন? 
ঘসসেটি বেগমের সিংহাসনলাতের আশা [িপ্ৰ্ল হইয়াছে ভি না, সে কথারই 

বা বিচার কারবার প্রয়োজন হইল কেন? দেখিয়া শনানয়া মনে হয় যে, 

ইংরাজেরা উত্তরকালে দোবক্ষালনের জন্য যে সকল কুটিল কৈফিয়তের 

অবতারণা কাঁরয়া গিয়াছেনঃ কার্যযকালে তাহার প্রত কেহই আস্থা স্থাপন 

করেন নাই ১-_রাজবল্লতকে ও হাতছাড়া করা হইবে না, পিরাজদ্দৌলাকেও 
উত্তেজিত করা হইবে না,_বোধ হয়, ইহাই তাঁহাদের মূল মন্ত্র হইয়া 

উচ্ম্লাছিল। 
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সিরাজদ্দৌলার নিকট এই অযাচিত অপমানের সংবাদ উপাস্থিত ছইবা- 
মাত্র, ইংরাজ-্রতিনিধি ওয়াস সাহেব একজন উকীল লইয়া 
খ্বরবারে উপনণত হইলেন এবং উকশলের মুখ দিয়া পৃব্বশিক্ষিত ললিত 
খৈফয়ৎ আবৃত্তি করাইয়া সদম্ভ্রমে আসন গ্রহণ কারলেন। ইংরাজেরা 

যে িরাজদ্দৌলাকে দদর্দীস্ত নরপিশাচ বালিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, 

সেই উদ্ধত ধুবক, বাথ্গালা-বিহার-উঁড়িব্যার প্রবলপ্রতাপানত্বিত মোগল- 
রাজসিংহাসনে বসিয়া, পদাশ্রত বশিকসমিতির এইর্প উদ্ধত ব্যবহ্থারের 

পাঁরিচয় পাইয়াও, কোনরহপ হৃদয়াবকার প্রকাশ কারলেন না। তিনি 
বুঝিলেন যে, কেবল গৃহকলছের ছিত্রানুসন্ধান পাইয়াই ইংরাজবপিক- 
উদ্ধত ম্বভাবের পরিচয় প্রদান করিতে ইতস্ততঃ কাঁরতেছেন না। 
সুতরাং সব্বাগ্রে ঘসেটি বেগমের চক্রাস্ত চতর্ণ কারবার জন্য চেষ্টা কাঁরতে 

লাগিলেন । 

ঘসেটি.বেগম বিধবা । িরাজদ্দৌলা ভিন্ন তাঁহার আর কেহ পরমাস্থীয় 
নাই। সুতরাং বৈধব্যদশায় একাকিনী মতিঝিলের রাজপ্রাসাদে দ্বাধণন- 

ভাবে বিচরণ না করিয়া, রাজান্তঃপুরে সিরাজদ্দৌলার মাতা ও আলিবদ্দশর 
মছিযীর সহিত একত্র বাস করিবার জন্য িরাজদ্দৌলা [বিনখত ভাবে আত্- 
নিবেদন করিলেন । রাজবল্লভের স্বা্থীপাদ্ধির সহজ পথ চিররদদ্ধ হইতেছে 
বলিয়া, তানি তার-তেরণী বাজাইয়া, মাতিঝিলের [সিংহদ্বারে সেনাসনাবেশ 
করতে আরম্ত কাঁরলেন । লিরাজদ্দোলা ইহাতে উত্যক্ত না হইয়া, তাঁহাকে 
রাজসদনে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার সকল প্রকার কুচরিত্রের কথা 

অবগত থাকিয়াও, তাঁহার পদগৌরব অক্ষু&্র রাখিয়া, বিনা রক্তপাতে 
মতিঝিল অধিকার করিয়া, পিতব্যরমণীকে রাজান্তঃপুরে আনয়ন করিলেন । 

যেরুপ সুকৌশলে বিনা রক্ুপাতে এই প্রধ্মিত িবাদবাঁ [ির্বাণলাভ 
করিল, তাহার জন্য ইতিহাস একবারও মিরাজন্দৌলাকে লাধূবাদর করে 

নাই ;--বরং প্রকৃত কাহিনি গোপন কাযা িখিয়া রাখিয়াছে. পাপরাজ- 



১২, সিরাজদ্দৌলা 

দ্দৌলার কথা আর আখধিক কি বালব ? তিনি সিংহাসনে পদাপ“ণ করিবামাজ্ 

আপন পিত্ব্য-রমণশর সব্বস্ব লণ্ঠন করিয়াছিলেন 1”% 

* এই ঘটনা যে ইংরাজদিগের কৈফিয়ৎ পাইবার পরে সংঘটিত হয়, ইংরাজ- 
লেখকের। তাহঃুপ্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নবাবী 

জামলের বাঙ্জলার ইতিহাসেও তাহ! স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত ব্যঙ্গচ্ছলে ইহাও 
লিখিয্লাছেন, “তথাপি পরমাম্মীয ভগ্মীপুত্র মাতৃসাকে অস্তঃপুরে আনাইবার অধিকারী, 
ইত্যাদি রুখীয় সিরাজের সমস্ত অত্যাচার সমর্থন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মীত্র 1” 

কৌতুকের বিষয়. এই যে, ধনরত্ব সহ মাতৃসাকে রাল্জান্তঃপুরে আনয়ন করা ভিন্ন আর 
কোন অত্যাচার বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ও লিপিবদ্ধ করেন নাই। রাজবললভের সহিত 

সন্ধিশ্থত্জে বিনা রক্তপাঁতে যে এই ঘটনা] সংঘটিত হয়, তাহারও উল্লেখ কর! প্রয়োজন 

বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। উপরস্ত বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয় লিখিয়াছেন বে, এরূপ বিনা' 
রক্তপাতে উদ্দেন্তসাধনের বাহীদুরী প্রবীণ মগ্রিদলের,_পিরাজদদৌলার নহে। সেই 
কথার সমর্থন জন্য বলিয়াছেন যে, এই ঘটনার পরে প্রবীণ মন্ত্রিদল পদচ্যুত হন। কিন্তু 
এরূপ অনুমানের ভিত্তি কোথায়, তাহা প্রদশিত হুয় নাই। সিরাজ কাহারও কথায় 

কর্ণপাত করিতেন না, উদ্ধত্যবশতঃ যাহা! মনে কাঁরতেন তাহাই করিতেন--ইহা 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একাধিকবার বর্ণনা করি! মুতক্ষরীণ হইতে প্রাণ উদ্ধত 
করিয়াছেন । তাহা সত্য হইলে, মতিঝিল অধিকারের বাহাদুরী দিরাজেরই প্রাপ্য হইন্সাঁ 

পড়ে। তন্দার। বন্দ্যোপাধ্যায় বর্মিত সিরীজচিত্র খণ্ডিত হইয়া! বার বলিয়াই কি এস্থলে 

প্রবীণ মন্ত্রিলেয় উপদেশের অবতারণা করা হয় নাই? . : 



অয়োদশ গরিচ্ছ্ 
কাশিমবাজার অবরোধ 

মৃূসলমানের পুরাতন রাজধানশ মূ্শিদাবাদের সৌতাগ্য-কাহিনী কাল- 
ক্রমে জনশ্রযৃতিমাত্রে পর্যযবাঁসিত হইয়াছে । বিস্তুঃ সিরাজন্দৌলার মময়ে 
তাহার বড়ই গৌরবের অবস্থা ছিল। তাগীরথী-তর-সমাশ্রিত সুরাঁচত 
পঃম্পোদ্যান এবং তন্মধ্যবত্তরঁ উতয়-তটাস্তামালত সুগঠিত অস্রালিকাশ্রেণী 

সেকালের মুললমান-রাজধানণকে গব্বোন্নত বৃটিশ-রাজনগরণ লণডুনের মতই 
সৌভাগ্যশাল” করিয়া তুলিয়াছিল ; বরং লণ্ডন অপেক্ষা মৃশিদাবাদের 
ধনগৌরব যে সমাধক ক্ফার্তলাত করিয়াছিল সেকালের ইংরাজ রাজ- 
পুরুষেরাও তাহা মুক্তকণ্ঠে ্বীকার কারয়া গিয়াছেন। * 

এই মোগল রাজধানগতে কোনরুপ রাজন” ছিল না; কয়েকটি নগর- 
তোরণ ভিন্ন পঃরীরক্ষার জন্য প্রাচীর পথ্এস্ত দেখিতে পাওয়া যাইত না। 

মোগলের প্রতাপ চূর্ণ কাঁরয়া কেহ যে সহঙা বাহুবলে রাজধানী অধিকার। 

কাঁরতে সাহ্্ম পাইবে, এমন কথা দ্বপ্লেও কাহার ও কমষ্পনায় স্থান পাইত না। 

রাজধানশর এইরূপ অরক্ষিত অবস্থার সন্ধান পাইয়া ল্খ্ঠনলোল,প 
মহারাষ্ট্রসেনা যখন সত্য্ত্যই নগর আক্রযণপদব্ধক জগৎশেঠের ভাণ্ডার 
পধ্যস্ত লঃঠিয়্া লইয়া গেল, তখন কাহারও কাহারও কথাঁঞ্চৎ চেতনা 

হইয়াছিল। কিস্ত: আলিবদ্দী সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, গ্ব ল্ব ধনপ্রাণ- 
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১২৪ . সিরাজদ্দৌলা 

রক্ষার অন্য প্রজাসাধারণকে ম্বাধীনতা প্রদান করিয়াই নিরস্ত ছইয়া- 
ছিলেন ; রাজধানশরক্ষার জন্য ফোনরূপ আয়োজন আরব হয় নাই। 
আর কেছ কিছু করুক না করুক, প-চতুর বৃটিশ বণিক সেই স.যোগে 

কাশিমবাঞ্জারের বাণিঞ্যাগারের চারিদিকে প্রাচীর গাঁথয়া, কামান 

পাতিয়া, সিংহদ্বার পাজাহইয়া, একটি ছোটখাট রকমের দুর্গরচনা করিয়া- 
ছিলেন । কালক্রমে তাহা ধৃলপারগত হইয়াছে । কেবল স্বান-নির্েশের 
জন্য কতকগুলি প্বচ্ছদ্দবনজাত তশরতর, সগৌরবে আকাশে অঙ্গ বিস্তার 
করিয়া দঢ়পদে দণ্টায়মান রাহিয়াছে, ভাগণরথণ-আোত সদম্ভমে তাহার নিকট 

হইতে বহুদংরে প্রস্থান করিয়া, ধ্বংসাবশিষ্ট ইংরাজদূর্গের পরিত্যক্ত তিপি- 
তৃমি ভীষণতর করিয়া ভু'লিয়াছে। * 

এই ইংরাজ-দু্গট মমচতৃচ্কোণ না হইলেও, দেখিতে প্রায় চতুহ্কোণ 
বাঁলয়াই বোধ হুইত। চাঁরাদকে দ্ট়োম্বত দুগপ্রাচীর, প্রাচীর-সংলগ্ন 
চারিটি সুদ়্ বুরুজ, প্রত্যেক বুরুজে দশটি কাঁরয়া কামান পাতা ;_ নদীর 

দিকে প্রাচীরের উপর দিগ়্া সারি পার বাইশাঁটি কামান এবং পিংহদ্বারের 

উভয় পার্বে দুইাট বৃহদায়তন আগ্রেয়াদ্ত নিরস্তর বদনব্যাদান করিয়া বৃটিশ- 

বণিকের সমর-কৌশলের পরিচয় প্রধান কারিত। পসেলামশর তোপ” বলিয়া 
ইংরাজেরা আরও অনেকগুলি তোপ আনাইয়া দুগ্গমধ্যে সাজাইয়া রাখিয়া- 
ছিলেন ? বুদ্ধকলহ উপস্থিত হইলে, তাহাতেও গোলাবষণ করিবার সুবিধা 
হইতে পাঁরত। এই সকল কারণে কাশিমবাজারের ইংরাজ-দুগ নহসা 
হস্তগত করিবার সম্ভাবনা ছিল না । 1 
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হেহিংস দপ্তর ১২. 

এই ক্ষুদ্রকায় ইংরাজদুগে” উইলিয়ম ওয়াটস্, কলেট, ব্যাটসন,লাইকসং, 
এইচ্ ওয়াস, চেস্বার্সঃ ওয়ারেণ ছেণ্টিংস প্রভৃতি ইংরাজ-কম্মচারিগণ 

বাম করিয়া, কোম্পানী বাহাদুরের বাণিজ্য-ব্যবসায়ের ভিতিমূল রক্ষা 

কাঁরতেন ;-দুর্গরক্ষার জন্য লেফটেনাণ্ট ইলিয়টের অধীনে কতকগ্ীল 

গোলন্বাজ সেনা দুগমধ্যে পাদচারণা কাঁরয়া বেড়াইত | * 
একজন ইংরাজ-ইতিছাসলেখক বাঁলয়া গিয়াছেন যে, দিরাজদ্দৌলা 

কাশিমবাজার অবরোধ কাঁরতে না কারিতেই ইংরাজেরা নিরর্ধিবাদে দুগ'- 
ত্যাগ করিয়া নবাবের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়াছিলেন । 1 এ কথা 

সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিলাতের “বৃটিশ মিউজিয়মে” কাশিমবাজার 

অবরোধের একখানি হস্তলাখত ইতিহাস আছে? কেহ কেহ বলেন, তাহা 
ওয়ারেণ হেম্টিংসের রচিত। মুর্শিদাবাদের ভৃতপবব্ব“ বিচারপতি বিভারিজ 

মহোদয় তাহার কয়দংশ এ দেশে প্রকাশিত কারয়া 1? অনেকের অ্রম- 

ংশোধন কারয়া দিয়াছেন । যাহাই রচিত হউক, সেগুলি যে ইংরাজীলখিত 
সমসাময়িক আত্মকাছিন”, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা শ্রেগশবন্ধ ইতিহাস 
নছে, সুতরাং কোন বিশেষ মত-সংগ্থাপনের জন্যঃ কিম্বা একজনের দোষে 

আর এক জনকে অপরাধণ করিবার জন্য কোনরংপ প্রয়াস স্বীকার করিতে, 

হয় নাই। ইংরাজ-লেখনীপ্রসত সমসাময্সিক কাহিনশ বাঁলিয়া সেগুলি! 
যথার্থ-ই সমাঁধক সমাদরের সামগ্রী । 

কাঁশিমবাজারের ইংরাজ-সওদাগরেরা মকলেই জানিতেন যে, ভাঁছারা; 
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' $২৬ সিরাজন্দৌল৷ 

সেটি বেগমের পক্ষপাতশ ; আজি হউক, কালি হউক, আর দশ দিন পরেই 
হউক, বৃদ্ধ নবাবের মানবলশলা অবসানপ্রাপ্ত হইলেই, সরাজদ্দৌলার সহিত 
'তাঁহাদিগের তুমুল সংঘর্ষের সংত্রপাত হইবে। সেই জন্য সময় থাকিতে 

তাঁছারা গোপনে-গোপনে কাশিমবাজারের ইংরাজ-দুগে পাধ্যমত গুলি- 

গোলা সংগ্রহ করিতে অ্রুটি করেন নাই । এইরুপে কাশিমবাজারে যে সকল 

য:দ্ধসরঞ্জাম প-জণীতূত হইয়াছিল, তাহার কথা ম্মরণ করিয়া উত্তরকালে 
কাণ্ান গ্রাপ্ট কতই আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। * 

ঘসেটি বেগমকে বশীভ্ত কারয়াই সিরাজদ্দৌলা নিশ্চিন্ত হইবার অবসর 
পাইলেন না। উত্তরে পর্ণিয়াধিপতি শওকতজঞ্গ এবং দক্ষিণে কালকাতা- 
বাসণ উদ্ধত ইংরাজ তখনো প্রবল-স্পদ্ধায় তাঁহার রাজশভ্তিকে উপহাস 

করিতেছিলেন । সুতরাং সিরাজদ্দৌলা রাজধানপর ষড়যণ্ত্র চু্ণ কররিবামাত্র, 
পৃর্ণিয্লার বড়বন্ত্র চ্ণ করিবার জন্য সসৈন্যে রাজমহলের পথে পুর্ণয়াভি- 
মুখে যদ্ধযাত্রা করিলেন। গমনকালে কিকাতাবাস" উদ্ধত ইংরাজকে পুনরায় 
তজ্্জন-্গঞ্জন করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন।_-“ইংরাজ-গবর্ণর ড্রেক সাছেব 
পত্রপাঠ দুগরপ্রাচীর চ্ণ না করিলে, দিরাজদ্দৌলা সশরারে শুভাগমন করিয়া 
ড্রেক সাহেবকে ভাগাঁরথাঁগভে নিক্ষেপ করিবেন 1১? 1 

যথাকালে এই পত্র ইংরাজ-দরবারের হস্তগত হইল। তাঁহারা এতাঁদন 

মহারাজ রাজবল্লভের এবং ঘসোট বেগমের মুখের দিকে চাছিয়া, সিরাজ- 
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হেট্টিংস দপ্তর ১২৭ 

্দৌলার প্রোর্তত লক্ভরান্ত রাজদতকে অপমান করিয়া নগর-বছিত্কৃত কাঁরিতে 
ণকছ,মাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই ; রাজালাপ পাইয়াও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান 
করা আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; কিস্তদ এখন সেই সির়াজদ্দৌলা 
আবার তঞ্জন-গঞ্জন কাঁরয়া পত্র 'লাখতেছেন দেখিয়া, সকলেই আতঞ্ক- 
বুক্ত হইলেন । এবার পত্রোত্বর প্রদত্ত হইল, কিন্ত: তাহাতে প্রকৃত প্রস্তাবের 
কছ/মাত্র উত্তর প্রদত্ত হইল না। 

মহামতি ড্রেক লিখিয়া পাঠাইলেন,_-“সবৈর্ধব মিথ্যা কথা ! কে বাঁলল, 
ইংরাজেরা কলিকাতায় নগরপ্াচশীর রচনা করিতেছেন ? ফরাপীদিগের 

সঙ্গে আবার যদ্দ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হইয়াছে, কেবল সেই আশঙ্কায় নদ- 

তারের কামান পাঁিবার স্থানগুলি মেরামত করা হইতেছে ।৮* ড্রেক লাহেবের 
এইরুপ প্রত্যুত্তরে ইংরাজ-ইতিহাস-লেখকও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই ; 
[তানও িখিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজদ্দৌলা ইংরাজাঁদগের উপর যের্প 
খড়াহস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাতে এরুপ সময়ে এই প্রকার প্রত্যুত্তর 
প্রেরণ করা যুকিসঙ্গত হয় নাই । 1 
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১২৮ সিরাজদ্দৌলা 

ইহারই লাম “ধান তািতে মহাঁপালের গশৃত।” ইংরাজেরা বাগবাজারের 
নিকট পোঁরং লামক একটি নুতন দুগ্গপ্রাকার রচনা করিয়াছিলেন এবং 
কিকাতার ইংরাজ-দুগে'র ইচ্ছানুরুপ সংস্কার কার্ষে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
অথচ তাঁহারা কোন কাধে্যর জন্যই সিরাজদ্দৌলার অনুমতির অপেক্ষা 
করেন নাই। দিরাজন্দৌলা তাঁহাদিগকে পুরাতন দ:্গ চুণ“ করিতে বলেন 

নাই, বাগবাজারের নিকট যে নৃতন দু্গপ্রাকার রচিত হইয়াছিল, তাহাই 
চূর্ণ করিতে বাঁলয়াছিলেন । ড্রেক সাহেব তাহার সম্বন্ধে রাম গঙ্গা বিষ; 

কোন কথাই দস্তদ্ফূট করিলেন না। 

উদ্ধত ইংরাজের কুটিল কৌশল দিরাজদ্দৌলার তক্ষ দৃষ্টিতে ধ্ঁল 
নিক্ষেপ করিতে পারিল না। তিনি যখন রাজমহল পর্]যস্ত আসিয়া 

পেশছিয়াছেন, সেই সময়ে ড্রেক সাহেবের পত্রখানি তাঁছার হস্তগত হইল। 
পত্র পাঁড়য়া সিরাজন্দৌলা একেবারে আগুন হইয়া উঠ্রিলেন ১ পাত্রামিত্র 
আত্মীয় অস্তরঙ্গ»-_যাঁছারা তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়াছিলেন,-কেহই সাহস 
করিয়া বাঙ্নিষ্পার্ত কাঁরতে পারিলেন না।ঞ্চ পিরাজদ্দৌলা গঞ্জন 
কাঁরয়া উঠিলেন ;- আভিমানিনণ কালপাপিনগ পদ্াছতা হইয়া যেমন লফেন' 

হুলাহল-কণা ধিকীরণ করিতে করিতে উর্ধ-শিরে গঞঙ্জন করিয়া উঠে, 
সেইর্প তত্র তেজে গঞ্জন করিয়া উঠ্জিলেন | সমুদয় হত্তযম্ব-রথ-পদাতি 
আজ্ঞামাত্রে পটমণ্ডপ উগ্রইয়া লইয়া আবার মুর্শিদাবাদ অভিমৃথে 
মহাকলরবে ধাবিত হইল ১ মকলেই বাঁলিল» এবার আর ইংরাজের নিস্তার 
নাই ! এই মূহংর্ভ হইতে সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস রুধির-কন্দদমে কলাকিষ্ত 
হইবার সহত্রপাত হইল | রাজমহলের পটমণ্ডপে উদ্ধত ইংরাজের অসংযত 
লেখমণ পিরাজদ্দৌলার অদষ্ট-ক্ষেত্রে যে বিষবৃক্ষের বখজ বপন করিল, 

*. 39878 83885০2 ০1 3570851. 



কাশিমবাজার-অবরোধের কারণ ১২৯ 

সিরাজদ্দৌলার পরবস্ত্ঁ জীবন-কাছিনী কেবল সেই বিষবক্ষের ক্রমাবকাশের 
শোচনীয় ইতিহাস । * 

জগতের দ্বাধীন নরপাতিদিগের তুলনা লইয়া [সরাজদ্বৌলার এই 
রাজরোবষের সমালোচনা করিতে হইলেঃ কেহই তাঁহাকে ভৎ্“সনা করিবার 
অবপর পাইবেন না। দিরাজদ্দৌলা যেরুপ উত্যক্ত হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে 
খড়গহস্ত হইয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কত তুচ্ছ কথা লইয়া গায়ে পড়িয়া 
ইংরাজ-রাজ এই জ্ঞানোজ্জ;ল যুক্তিতর্ক-পারিচালিত উনবিংশ শতাব্দশতিও 

কত দেশে কত লোমহুযণ্ক ভীষণ দাবানল প্রজলত কারিতে বাধ্য হইতেছেন। 

রাজশক্তি চিরদিনই প্রতশক্তি! শত্রু হউক আর মিত্র হউক, প্রতিত্্ণ 
প্রবল পরাক্রাস্ত স্বাধীন নরপতি হউক আর পদাশ্রত দনহুধন দুবর্ধল প্রজাই 
হউক,-যে কেহ সমুন্নত রাজশক্ির প্রতি উপেক্ষা প্রদশন করিবে, 

তাহাকেই পদানত কারবার জন্য রাজরোষ উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠবে । ইহাই 
সকল দেশের রাজধম্ম“। বিরাজদ্বৌলা সেই রাজধম্মের মর্যযাবা-রক্ষার্থ 
পদাশ্রত ইংরাজ-বণিকের ধঙ্টতার সমচিত প্রতিফল প্রদানের জন্য 

তাঁহার্দিগের কাশিমবাজারে ক্ষুদ্র দুর্গ অবরোধ করিবার আদেশ প্রদান 

করিলেন । 

টি ?ি ঘটনাপরম্পরায় লিতাস্ত উৎপশীড়ত হইয়া পিরাজদ্দৌলা 
কঁিমবাজজার অবরোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন অনেকে অনেক কারণে 
তাহার মহলানুবন্ধান করা আবশ্যক বাঁলিয়া বিবেচনা করেন নাই । নুতরাং 

গ নবাবী আমলের বাঙ্গীলার ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে+-“ইহাতে ইংরাজগণের 
উপর আক্রোশ বৃদ্ধির কোন গ্যায়সঙ্গত কারণ দেখা বায় না” (২১৩ পৃষ্টা ) আবার 

২১২ পৃষ্ঠার লিখিত হইয়াছে / “প্রেরিত দুতের অবমাননা ও ছূরগনির্দাশব্য পারে 

ইংরেজ-অধ্যক্ষের প্রত্যুত্তর সিরাজদ্দৌলার কোধ-সর্চারের পক্ষে হথে্ট কারণ সঙ্গেই 
মাহি।” 

টে 



১৩০ সিরাজদ্দোৌলা 

তাঁহাদের ইতিহাসে “কাশিমবাজার অবরোধ” যে দিরাজদ্দৌলার কলগ্ষ- 
ধখ্যা বৃদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র বিস্ময়ের কারণ নাই । কিক্তহ 

সিরাজদ্দৌলা নিতান্ত উত্ত্যক্ত ছইয়াও ফির্প সুকৌশলপরর্ণ সাহষ্কৃতা 
প্রকাশপদবর্বক বিনা রক্তপাতে কাশিমবাজার হস্তগত কারয়াছিলেন, তাহার 
আলোচনা করিলেই সত্যনিণয় করিতে আর ক্লেশ স্বীকার করিতে 
হইবে না। 

১৭৫৬ খম্টাব্দের ২৭শে মে সোমবার অপরাহে উমরবেগ জমাদার 
তিন সহস্র অন্বারোহী লইয়া কাশিমবাজারে উপনণত হইয়া, নীরবে শিবির- 
সান্নবেশ করিলেন । নবাবের পিপাহী সেনা প্রান্স মধ্যে-মধ্যে এরংপভাবে 

কাশিমবাজারে শািবর-সগ্রিবেশ কারত ; পুতরাং সেদিকে আর কেহ 

কোনরুপ কৌতুহল প্রকাশ কাঁরল না। রজনী প্রভাত হইতে না হইতে, 
আরো দুই শত অশ্বারোহণ এবং কতকগুলি বরকন্দাজ আসিয়া উমরবেগের 
শিবিরে মিলিত হইল এবং সন্ধ্যার পৃবের্ধ দুইটি লশক্ষিত রণহত্তী ছেলিতে- 

দিতে কাশিমবাজারে শুভাগমন কারিল। ইচাতেই ইংরাজদিগের প্রাণ 
কাঁপয়া উঠিল। তাঁহারা কফিরুপভাবে নবাবের লন্ভ্রান্ত রাজদংতকে 

কলিকাতা ছইতে বহছিহ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন, সে কথা কাহারও 

অপারিজ্ঞাত ছিল না; সুতরাং একে-একে দুই-একটি কাঁরয়া সুচতুর 
ইংরাজ-কুঠিয়াল ইতভ্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ত করিলেন। * ঘাঁছারা 
দুগমধ্যে রাছলেনঃ তাঁহারা সকলেই মনে কারলেন যে, এতদিনে 
প্রায়শ্চিত্তকাল সমপশ্থিত হইয়াছে ; যেমন রজনশর অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া 
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মহাশয়ের মতে “হেট্টিংস এই সময়ে আড়ঙ্গে ছিলেন ।” 



“2 তে অবরোধ ১৩১ 

আসিবে, অমাঁন নবাবদেনা বলপংবর্ষক দুগ'প্রবেশ করিয়া ইংরাজদিগকে 
ধনে-বংশে বিনাশ করিয়া তাঁত্র প্রতিছিংসা সাধন করিবে! তখন দুগ'মধ্যে 

কেবল ৩৫ জন কালা দিপা, আর জন কতক লস্কর তিন্ন আঁধক ফেনাবল 

ছিল না। তাহারাই অগত্যা তুরখতেরী বাজাহয়া, শিরস্ত্রাপ বাঁধিয়া, 
কোমরবন্ধ আঁটিয়া, তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে, বন্দুকের উপর 

সঞ্গখন চড়াইয়া সগবের্ব পিংহঘার রোধ করিয়া দাড়াইল। কিন্তু সিপাহণরা 
সেদিনও দু আক্রমণের কোনরূপ আয়োজন করিল না; বরং জযাদার 

উমরবেগ নখাগ্র-গণনীয় ইংরাজ-সেনাগণকে লগব্র্ধে পদচালনা করিতে 

দেখিয়া, সচনাতেই বাঁলয়া পাঠাইলেন যে, তিনি যুদ্ধ কারতে আদগেন 

নাই! সে কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। ওয়াট-স- সাছেব আহার 
নিন্ত্া পরিত্যাগ করিয়া অক্ষুণ্ন অধ্যবসায়ে সমুদয় রজনী অন্নপান সংগ্রহ 

করিতে লাগিলেন £ অগণিত নবাবসেনা বাহুবলে দুর্গ আক্রমণ করিলে, 

তাঁহারাও যে বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে কিছ-মাত্র ত্রুটি করিবেন না, 

তাহারই আভাস প্রদান করিতে লাগিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বড় বড় 
কামান গুলি গোলা বারুদ বোঝাই করিয়া, আক্রমণ প্রতীক্ষায় সিংহদ্বার 
রোধ করিয়া সসৈন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন । 

সোম, মঙ্গল, বুধ চলিয়া গিয়াছে; বৃহস্পতিবারও চলিয়া যায়। 
প্রাচীরের বাহিরে পিপাহী-সেনা কাতারে কাতারে সমবেত হইতেছে, ইচ্ছ। 
কারলে এখনি কাশিমবাজারের ক্ষুত্র দুর্গ ধুমপুজে সমাচ্ছন্ন কাযা মূহ্ত- 
মধ্যে ভগ্নাবশেষ করিতে পারে $ অথচ একজন সিপাহীও বন্দুক উঠাইতেছে 
না কেন? ইংরাজগণ একেবারে কিংকর্তব্যাবমহঢ হইয়া পর়িলেন। 
অবশেষে এরপ নিদারুণ উৎকণ্ঠা অসহ্য হইয়া উঠিল ; ব্যাপার কিঃ তাছা 
নির্ণয় করিবার জন্য কলে িলিয়া পরামশ কারয়া ডাক্তার ফোথকে 

উম্রবেগের নিকট পাঠাইয়া দিলেল। 

ভাক্কার সাহেব যথাকালে দুগমধ্যে প্রত্যাগমন কাঁরলে প্রকৃত তথ্য 



১৩২ সিরাজদ্দৌল৷ 

প্রকাশিত হইয়া পঁড়ল। সকলেই শূনিল যে, ওয়াটস্ সাহেবকে 
নবাবস্দরবারে হাজির হুইয়া একখানি মুচালকা-নামা লিখিয়া দিতে 
হইবে; সহজে সম্মত না হইলে, তাঁহাকে বলপব্ধক ধাঁরিয়া লইয়া 

যাইবে ;- সেই জন্যই এত সৈন্যসামস্ত সাম্মালত হইয়াছে। কৌতুহল নিবৃত্ত 
হইল বটে, কিন্তু উৎকণ্ঠা দুর হইল না। উমরবেগের কথার উপর নির্ভর 
করিয়া, ওয়াটস্ সাহেব আত্মপমপ্পণ করিতে সাহস পাইলেন না। 

নবাবের অতিপ্রায় 'কি, তাহা জানিবার জন্য যথাবিহিত সম্মান-পুরঃলর 

আবেদন-পত্র প্রোরত হইল। তাহাতে লাখিত হুইল যে, নবাব-বাহাদুরের 
আভিপ্রায় অবগত হইতেই যাহা কিছ; অপেক্ষা ) তিনি যাহা বলিবেন, 
ইংরাজেরা তাহাতেই সম্মত হইবেন। যথাকালে কেবল এইমাত্র উত্তর 
আিল,_দগপ্রাকার চূর্ণ করিয়া ফেল; তাহাই নবাবের একমাত্র 
আতপ্রায়।” 

ইংরাজেরা শিষ্টাচারের অনুরোধে লিখিয়াছিলেন, নবাব বাহাদুর যাহা 
চাহিবেন, তাঁহারা তাছাতেই সম্মত হইবেন | এক্ষণে নবাব যাহা চাহিলেন, 
ইংরাজ-দরবার প্রাণাস্তেও এরুপ ত্যাগ শ্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। 

বাস্তবক কিকাতার ইংরাজশ্দরবার সিরাজদ্দৌলাকে ভাল করিয়া চিনিতে 
পারেন নাই | তাঁছারা কাশিমবাঙ্জার-অবরোধের সংবাদ পাইয়া বুঝিয়া- 
ছিলেন বে, ইহা হয় ত কিছু উৎকোচ উপঢৌকন আদায় কারবার নতন 
কৌশল। সুতরাং যেমন বুবিয়াছিলেন, সেই-রুপ ভাবেই নবাবের 
মনভ্তুষ্টলাধনের আয়োজন করিয়াছিলেন। [সিরাজদ্দৌলা বালক হইলেও 

দেশের রাজা) এখন হয় ত তাঁহাকে আর মোমের পূতুলে কি কাচের 
খেলনায় প্রতারিত করা সহজ হইবে না) এমন কথা ইংরাজের উব্বর 
মাস্চ্কে স্থানলাভ কাঁরল না। তাঁহারা পাত্রমিত্রদিগকে হস্তগত করিলেন, 

গু 725978089' 11৭9, ০1, 99, 209. 



সন্ধির চেষ্টা ১৩৩ 

চিরাভ্যন্ত মহাম্ত্প্রয়োগে ইচ্ছানুর্প পাদ্ষ-স্থাপনের আয়োজন কাঁরলেন ; 
কিস্ত, ইংরাজের কষ্ট-সাঁঞ্চত অর্থে তৃতের বাপের শ্রাদ্ধই সার হইল $--. 
সিরাজদ্দৌলা বিচলিত হইলেন না। 

ইংরাজেরা অনন্যোপায় হইয়া দেওয়ান রাজবল্লতকে * ধাঁরয়া পরামর্শ 
করিতে বদসিলেন। দেওয়ানজী দিরাজদ্দৌলার আকার-প্রকার দেখিয়া 
স্পন্টই বুঝিয়াছিলেন যে, এবার আর মন্তৌবাধতে কুলাইবে না) তানি 
বলিলেন যে, ওয়াস সাহেব যদি হাতে রুমাল বাধয়া হছদনবেশে পিরাজ- 

দ্দৌলার নিকট উপস্থিত হইতে সাহপ পান, তবে তানি একবার চেষ্টা করিয়া 
দেখিতে পারেন | 1 ওয়াট:স: সাহেব বিলক্ষণ ইতস্ততের মধ্যে পড়লেন । 

জগৎশেঠ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত পাত্রমিত্রদিগের সহায়তা লাভ কারয়াও 
ইংরাজ-বপিক দিরাজদ্দৌলার মনম্তুটি করিতে পারিলেন না। তখন 
কলিকাতার ইংরাজ-বরবার নিতান্ত [নরুপায় হইয়া, ওয়াটস:কে সংবাদ 
পাঠাইলেন যে, আর কালাবলম্ব করিয়া ি হুইবে ; যাহাতে সিরাজদ্দৌলার 
মনস্তুণ্টি হয়, তাহাতেই সম্মত হইতে হইবে । | এই উপদেশ শিরোধার্যয 
করিয়া, ওয়াস সাহেব দেওয়ানজশীর পরামর্শ মতই নবাব-রবারের 
সম্মুখীন হইলেন । 

ওয়াটস সাছেৰ নবাব-দরবারে উপনশত হুইবামাত্র সিরাজদ্বৌলা 

* “মহারাজা রাজবরত, দুল ভরামের জ্যে্টপুত্র । সিরাজের রাজত্বকালেই পি 
সাহায্যে ইনি খালসার রাই রায়ান অর্থাৎ দেওয়ানী পদে নিধুক্ত হন বলিয়া কথিত 

আছে। পিতীপুত্র উভয়েই ক্লাইবের যথেষ্ট সাহাব্য করিয়াছিলেন 1--ক্লাইবও তজ্জন্ 
বিশেষ কৃতজ্ঞ ছিলেন 1”-_-সাহিতা, ষষ্ঠ বর্ষ, ৬৯৭। | 

75861704576. ০1. 99. 909. 
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১৩৪ সিরাজদ্দৌলা 

ইংরাজদিগের উদ্ধত ব্যবহ্থার লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভত্সনা 

করলেন ; ওয়াস বাতাহত-কদলণপত্রের ন্যায় থর-থর করিয়া কাঁপিতে 

লাগিলেন ; কেহ কেহ ভাবলেন যেঃ ইহার পর হয় ত ওয়াস: সাহেবকে 

ভালকুত্তার মুখে নিক্ষেপ করা হইবে । কিন্তু; সিরাজদ্দৌলা ক্রোধান্ধ হইয়া ও 
আত্মকার্ধ্য বিম্মৃত হইলেন না। ওয়াট-সকে ম্বতদ্ত্র পট-মগুপে পাঠাইয়া 
দিয়া তাঁহাকে প্রস্তাবিত মুচিকা-পত্রে স্বাক্ষর করিবার জন্য আদেশ করা 

হইল। ওয়াস সাহেব আশহু প্রাণদান পাইয়া ক্িপ্রহত্তে মুচলিকা স্বাক্ষর 
করিয়া হাঁপ ছাড়িয়া পরিত্রাপলাভ করলেন । “কলিকাতার নবপ্রাতষ্ঠিত 

পোরিং দুর্গপ্রাকার চহ্ণ কাঁরতে হইবে ;যে সকল বিশ্বাসঘাতক কম্ঘচারশ 

রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য কালকাতায় পলায়ন কাঁরয়া থাকে» 
তাহাপিগকে বাঁধয়া আনিয়া দিতে হইবে ; বিনা শুষ্কে বাণিজ্য করিবার 
জন্য ইন্ট হুয়া কোম্পানণ যে বাদশাহণ সনদ্দ পাইয়াছেন, তাহার দোহাই 
দিয়া অন্য লোকেও বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইয়া রাজকোষের যত ক্ষাত 
করিতেছে, তাহার পূরণ করতে হইবে এবং কলিকাতার জমীদার হুল-ওয়েল 

সাহেবের প্রবল প্রতাপে দেশণয় প্রজাবন্দ যে সকল নির্যযাতন সহ্য কারিতেছে, 

তাহা রহিত করিতে হইবে ।৮--এই মম্মে মুচলিকা-পত্র লিখিত ও 
স্বাক্ষরিত হইল। * 
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যুচলিকার পরিণাম ১৩৫ 

ইতিহাস-লেখকদিগের ন্বকপোলকল্পিত বা আত্ম-প্বার্থবিজিস্তৃত 
সবল পদলালিত্য অপেক্ষা এই সকল কাগজপত্র আধকতর মৃল্যবান। 

ইহাতে পসিরাজ-চরিত্রের যে পাঁরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার সাঁহত ইতিহাস- 
বণি'ত সিরাজদন্দৌলার আকাশপাতাল প্রভেদ। ইংরাজেরা পদাশ্রিত 

বাণিক- হইয়াও নবাবের বিনানুমাতিতে যে দুগণপ্রাকার রুনা করিয়াছিলেন, 
কোন: স্বাধীন নরপতি তাহা চ্ণ কারবার জন্য আয়োজন না করিতেন ? 

ইহাতে 'সিরাজদ্দৌলার প্রবল প্রতাপ ও শাসনদারঢ/যই প্রকাশিত হইয়াছে । 
ইংরাজেরা পলায়িত কম্মচারীদিগকে নাব্বিবাদে কলিকাতায় আশ্রয় দিবার 

অবসর পাইলে, নবাবের রাজশক্তিকে আর কেহ মুহুর্তের জন্যও সম্মান 

করিত না, আবশ্যক হইলেই কাঁলকাতায় পলায়ন করিত । শাসন- 
সংরক্ষণের জন্য অবশ্যই তাছার গতিরোধ করা আবশ্যক | কোম্পানণর 

নামের দোহাই দিয়া ইংরাজগণ, ঘাহাকে তাহাকে বিনা শুক বাণিজ্য 
করিবার পরোয়ানা বিক্রয় করিয়া আত্মোদর পারপণণ করিতেন ? তাছাতে 

দেশের লোকের স্বাধীন বাণিজ্য অবসন্ন হইত, রাজকোধ শুজ্কগ্রহণে অযথা 
বাঁঞ্ত। এইরুপ স্বেচ্ছাচার নিবারণ না করলে কোন, নরপতি সিংহাসনের 
অধিকারী বলিয়া গব্ধ করিতে পারিতেন ? হলওয়েলের অত্যাচারে কালা 

বাত্গালণ জর্জারত হছুইতোছল ; তাহার গতিরোধ করিবার চেণ্টা না করিলে, 

কোন: নিরপেক্ষ ইতিহাসলেখক দিরাজদ্বৌলাকে আশখব্বাদ করিতে সম্মত 

হইতেন £ এই মুচলিকা-পত্রে সিরাজদ্দৌলার যেরুপ চরিত্র প্রকাশিত 
রহিয়াছে, কয় জন সৌভাগ্যশালশী দ্বাধীন নরপতি বাঙ্গালা, বিহার, 
উঁড়ব্যার মলূনদে উপবেশন করিয়া সেরুপ চরিত্রবল, সেরূপ শারন-কৌশল, 

সেরুপ প্রজাছিতৈবণার পরিচয় প্রদান কারয়াছেন? তথাপি পিরাজদ্দৌলা 
ইংরাজের ইতিহাসে ইহার জন্যও শতাধক্কারে সম্বোধিত হইয়াছেন । * 

* এতদিনের পর বাঙ্গালী-লিখিত নবাবী আমলের বে সুবুহৎ ইতিহাস সক্চলিত 

হইয়াছে, তাহাতে এই সিদ্ধান্ত স্বীকৃত হয় নাই। সিরাজ অন্যের পরামর্শ গ্রহণের 



১৩৬ সিরাজদ্দৌলা 

৪ঠা জুন মুচলিকা-পত্র দ্বাক্ষরিত হইলে কাশিমবাজারের ইংরাজ-দুগ 
দিরাজদ্দোৌলার হস্তে সমর্পিত হইল । লেফটেনাণ্ট ইিয়ট মেই অভিমানে 
আত্মহত্যা করিলেন । ওয়াটন্ এবং চেস্বাস্ মডলিকার সর্ভ-পালনের 

জন্য প্রাতিভস্বরুপ মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন । + কাশিম- 
বাজার আবার শাস্তমহৃর্ভ ধারণ করিল । যেরপ সুকৌশলে বিনা রক্তপাতে 
এই কল রাজকার্যয সুলম্পন্ন হইল, কি ইংরাজ কি বাঙ্গালী কেহই তাহার 
মম্্মশ্বাদ কয়া পিরাজদ্দৌলার শাসন-প্রতিভার গুণানুবাদ করিলেন না; 
বরং অনেকেই কুটিলকটাক্ষে জিজ্ঞাসা কাঁরতে লাগিলেন যে, দুগ“ হস্তগত 
হইল, মন্চলিকা স্বাক্ষরিত হইল, ইংরাজ অপদস্থ হইল, তথাপি ওয়াট 
এবং চেম্বাস্ঁকে কারারুদ্ধ অপরাধীর ন্যায় মুর্শিদাবাদে বসাইয়া রাখা 

হইল কেন ? 
[িরাজদ্দৌলা দেখিয়াছিলেন যে, কিকাতার ইংরাজ-দরবারই ইংরাজ- 

দিগের হত্তা-কত্তা বিধাতা ; কাশিমবাজারের কুঠিয্নালগণ নগণ্য রাজ- 
কম্ম“চারিমাত্র, সব্ধাংশে কলিকাতার মুখাপেক্ষী । লুতরাং কাশিম- 

বাজারের ইংরাজ-গোমস্তা যেরূপভাবে মুচলিকা-পত্র স্বাক্ষর করিলেন, 
কাঁলকাতার ইংরাজ-দরবার তাহা স্বীকার না করা পধ্যস্ত [নিশ্চিন্ত হইবার 
উপায় নাই। অগত্যা কলকাতার ইংরাজ-দরবারকে শাসনকৌশলে 
বশীতুত করিবার জন্যই ওয়াট-স্ এবং চেম্বারসকে মুশিদাবাদে অবরদদ্ধ 
কাঁরয়া রাখা হইল | ওয়াটস- এবং চেম্বার্স একপক্ষ মুর্শিদাবাদে অবস্থান 
করলেন | এই সদর অবলর পাইয়াও কলিকাতার ইংরাজদরবার 

পাত ছিলেন না, তাহা পুনঃ পুনঃ টলিথিয়াও, বিনা রক্তপাতে কাশিমবাজার অবরোধ সম্বন্ধে 

সিরাজকে স্ঠাহার অবন্থপ্রাপ্য প্রশংস] প্রদত্ত হয় নাই । 

1 75561088' 8699. ০]. 29. 209. 



কলিকাতা-আক্রমণের উদ্দেশ্য ১৩৭ 

মুচালিকা সম্বন্ধে মতামত প্রদান করিলেন না। * এ দিকে বিবি ওয়াটস্ 

'বেগম-মগ্ডলীতে ধাতায়াত কাঁরয়া দারুণ ক্রন্দনে সকলকে ব্যাতিব্যস্ত করিয়া 

তুলিলেন। বিবি ওয়াটসের পশ্গে িরাজদ্দৌলার মাতার সখিত্ব ছিল। 
সেই সুবাদে করুণাময় পিরাজ-জননী বশ্দীঘ্বয়ের মুক্তিদানের জন্য সব্্বদা 

অনুরোধ জানাইতে লাগিলেন । অবশেষে মাতৃআজ্ঞা প্রতিপালন কারিবার 
জন্য নিতান্ত অনিচ্ছাক্রমে সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদ্বয়কে আপাততঃ মুিদান 
কাঁরতে বাধ্য হইলেন। 

একজন সমসামায়ক ইংরাজ-লেখক এই মুচলিকানামার সমালোচনা 
করিয়া লিখিয়া গিয়াছেনঃ_ফরাসণদিগের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদের সম্ভাবনা 

থাকিতে মুচলিকা-পত্রের প্রথম সর্ত পালন করা অসম্ভব + বাণিজ্যরক্ষা 

কাঁরতে হইলে, মধ্যে মধ্যে পদাশ্রিত ইংরাজবদন্ধঃদিগকে আশ্রয়দান করা 
আবশ্যক হইয়া থাকে, সুতরাং দ্বিতীয় সর্ত পালন করাও তখৈবচ £ গ্মার 

ততাঁয় সর্ত পালন করিতে হইলেই যে অর্থদণ্ড প্রদান করিতে হইবে, 
দ্তাহাতে সন্দেহ নাই ১ কারণ বিনা শ:ক্ে বাণিজ্য করিতে হইলেই কিঞ্চিৎ 
গোলযোগ ঘটিয়া থাকে |” 1 

ইংরাজেরা যে মুচলিকা পালন করিবেন না, সে কথা অল্পদিনের 
মধ্যেই পিরাজদ্দৌলার কর্ণগোচর হুইল । তাণি ইংরাজদের কুটিল 
কৌশলের পরিচয় পাইয়া জ্ঞীলয়া উঠিলেন। ইঠ্হারাই না বাঁলল্লাছিলেন 
যে, নবাবের অতিপ্রায় ফি, তাহা অবগত হইতে যাহা কিছু অপেক্ষা ? 
ইন্ছারাই না মুচালকা পালন করিবেন বলিয়া বিবি ওয়াটসের নয়নকজ্জলে 
ইংরাজ-বন্দীর মনুক্তিপত্র [লাখয়া লইয়াছিলেন ? সিরাছদ্দৌলা অনেক 

+. বন্যোপাধায় মহাশয় বলেন, “কলিকাতা হুইতে উত্তর আসিবার সময় দেওয়া 

কয় নাই ।” 
1 83038102018 26890810109. 
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গহ্য করিয়াছেন; আর সহা করিতে পারিলেন না--ইছাই তাঁহার 
সব্্বপ্রধান অপরাধ ! তাঁহার রোষকবায়িত নয়নয:গল হইতে আগ্রিস্ফুলিঙ্গ 

নির্গত হইতে লাগিল । মাতামহের আঁস্তন উপদেশ স্মৃতিপটে অনল 

অক্ষরে জ্বালয়া উঠিল ;* সুতরাং দিরাজদ্দৌলা আর আলস্যে কালক্ষয় 
না কারয়া, কালকাতায় দত পাঠাইয়া দিয়া ল্বয়ং সসৈন্যে যৃদ্ধযাত্রার' 
আয়োজন করিতে লাগিলেন | 

সিরাজদ্দৌলা পদে পদে অপমানিত হইয়া যের্প উত্ত্যক্ত হইয়া 
উঠিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ কাঁরলে, কলিকাতা আক্রমণের জন্য তাঁহাকে 

তত্দদনা করা যায় না; কিস্তু কলিকাতা আক্রমণই তাঁহার কাল হুইল। 
[তিনি যাঁদ ইংরাজশক্তির সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত না কাঁরতেন, তাহা হুইলে- 
তাঁহার ইতিহাদ কির্প আকার ধারণ করিত, তাছা কেহ বলিতে পারে না। 

নানা দিক হইতে নানা বিরযদ্ধ-শাঁক্ত যেরপভাবে কেন্দ্রীভূত লইয়া 
আমিতোছিল, ইংরাজাদগের উদ্ধত ব্যবহার তাহারই বাহ্যম্ফ্ার্ভতমাত্র %. 
সুতরাং বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া রাজশক্তি সংস্থাপনের চেষ্টা না করিলেও 

যে সিরাজ-জশীবন দর্ঘ-স্থায়ণ হইতে পারত, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? 
[িরাজদ্বৌলা যে নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই বাহল্যের আশ্রয় গ্রহণ 

কাঁরয়াছিলেন, ইংরাজেরা মে কথা স্বীকার কাঁরতে প্রস্তুত নহেন! 

তাঁহারা আদ্যোপান্ত সকল কথার আলোচনা না করিয়াই [লখিয়া 

গিয়াছেন, “কাশিমবাজার হগ্তগত কারয়া, ইংরাজদিগের কাকুতি মিনাত 

শ্রবণ করিয়া, নবাবের বিশ্বাস জান্মিয়।ছিল, ইংরাজ তাঁহার ভয়ে এতই 

জডসড় হইয়াছেন যে, এ সময়ে বাহুবলে কলিকাতা আক্রমণ করিতে 

»1]0)95 10, 9 999। ৪৮০ 65৪7, 85 05100 81] 62561) 1001105 

806 61961 0০001, 82511056 125 610৩5 6109100891595 ট্ 1৪ 6128 

[99 0 006 21098 701010-706 07 0 86 79800576608) 1009, 

12000) 206০ ০02 [865008,] 000050%, 



কলিকাতা আক্রমণের উদ্দেশ্য ১৩৯, 

পারিলে সহজেই কাধ্*যসাদ্ধ হইবে ; ইংরাজদিগকে পরাজয় করিয়া ঘথেষ্ট 
অর্থ-লুঞ্ঠনের লঃিধা হইবে ; কেবল সেই জন্যই পিরাজদ্দৌলা কলিকাতা, 
আক্রমণ করতে ধাবিত হুইয়াছিলেন 1” * 

1009 90105081080 8 ভা1৪1% 102 8, 60101101018) 15101) 009 

010008106 20018176 00 0891] 010981090. 800 109 8৪ £1960 0 
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(08190698) 785 01190.--1110/3 42215074107 10857 17226 ০). 

11 147. মহম্মদ রেজাখার দেওয়ানী আমলে সঙ্কলিত “মজফেরনামার” উপর নির্ভর 

করিয়। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এই মত অবলম্বন করিয়াছেন । নবাবী আমলের বালালার 

ইতিহাসে (২১৩ পৃষ্ঠায় ) লিখিত হইয়াছে-_“ইহাঁতে ইংরাজগণের উপর আক্রোশরুদ্ধির 
স্যায়সঙ্গত কোন কারণ দেখা যায় না। * * * সমস্ত বিচার করিয়। দেখিলে গোলাম 

হোসেনের মতেই বলিতে হয়, সিতাজের মস্তি অহমিকার ধুনেই পূর্ণ ছিল।” ২৩৫ পৃষ্ঠায় 

এই মত পরিত্যাগ করিয়! বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয় লিখিয়াছেন,-ভবিষ্কতে এতিহা' সিকগণ 

ঘাহাই বলুন, এ কথ! অবন্ হ্বীকাধ্য যে ইংরা'জকন্দচারিগণের হঠকারিতার ক্রমাগত উত্য 

হইয়াই সিরাজদ্দৌল1 ইংরাঁজ উৎতাতে বদ্ধপরিকর হয়; তবে কলিকাতা পথ্যস্ত গিয়া 
ইংরাজপীড়ন কিফিৎ অতিরিক্ত হইয় পড়িযাছিল ।* নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে 
সর্বত্র মত-সামঞ্জন্ত রক্ষিত হয় নাই 1” 



রণ গরিচ্ 
কলিকাতা -লাক্র মণ 

ণই জুন প্রাতঃকালে কাঁলকাতার ইংরাজ-সওদাগরেরা সংবাদ পাইলেন 
যে, কাশিমবাজার নবাবের হস্তগত হইয়াছে ; স্বয়ং সিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে 

কলিকাতা আক্রমণ কারিবার জন্য যদ্ধযাত্রা করতেছেন । সেই দিনই 
ঢাকা, বালেশ্বর; জগদাঁয়া প্রভৃতি মফস্বল কুঠীর ইংরাজ-কম্মচারণীদগকে 

তহবিলপত্র কুক্ষিগত করিয়া নিরাপদ স্থানে সায়া পড়বার জন্য তাড়া- 

তাড়ি পত্র লেখা হুইল। * রোজার ড্রেক তখন কাঁলকাতার গতর্ণর | 

[তিনি বাহুবলে নগর রক্ষা কারবেন বলিয়া, সেনাদল সংগ্রহ কারবার জন্য 

নগরের মধ্যে ঢোল পিটিয়া দিয়া, সবশেষ উৎসাহের সঙ্গে কলিকাতাবাসী 

ইংরাজ, ফিরিঙ্গী, আরমানী, পত্তগণীজ,__সকলকেই পরম সমাদরে 
লপ্মিলিত করিয়া, রীতিমত সমর-কৌশল শিক্ষা দিতে আরম্ত করিলেন । 

ইংরাজ-ইতিহাম-লেখক জেমস মিল লিখিয়া গিয়াছেন যে,_ইংরাজ- 
দরবার কোন দিনই নবাবের দিকট কাকুতি মিনতি জানাইতে ত্রুটি 
করেন নাই; সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেশ-_ 
দিরাজদ্দৌলা আর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মারিবেন না; কেবল সেই 
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ইংরাজ বণিকের মনের ভাব ১৪১ 

তরসায় নিশ্চিন্ত হইয়াই ইংরাজেরা সময় থাকিতে নগর-রক্ষার জন্য কোনরূপ 

আয়োজন কারবার চেষ্টা করেন নাই। * 
স্বদেশীয় বণিক--সমিতির পরাজয়-কলগ্ক অপসারণ করিবার পক্ষে ইহা 

অপেক্ষা উৎকম্ট কৈফিয়ৎ ইংরাজের ইতিহাসে অল্পই দেখিতে পাওয়া যায় । 
এই কৈফিয়ৎ অত্যন্ত মুখরোচক ; [িরাজদ্দৌলার অমানুষিক নির্দয় 
স্বভাবের অতভ্রাস্ত নিদর্শন এবং পরবত্তঁ লেখকসম্প্রদায়ের এতিহার্সিক 

গবেষণার উৎকৃ্ট পথ-প্রদর্শক | কিন্তু ইহা যেমন সুন্দর সুকৌশলপব্ণ 
সেইর্প সরল সত্যসংয-ক্ত বলিয়া গৃহশত হইতে পারে না। 

ইংরাজেরা যে ধখোপযুক্তভাবে নগর-রক্ষার সুব্যবস্থা কারতে ত্রুটি 
করিয়াছিলেন, দে কথা সত্য হইলেও, ইংরাজের অপারিণামদর্শিতাই 
তাহার প্রধান কারণ। তাঁহারা যে কায়মনোবাক্যে িরাজদ্দৌলাকে 
যৎপরোনান্তি উত্ত্যক্ত করিয়৷ তুিয়াছিলেন, তাহা কাহারও অগোচর, 
ছিল না। তাহার পর যখন সংবাদ পাইলেন যে, মম্মণহত িরাজদ্দৌলা 
কাশিমবাজার অবরোধ করিয়া, ইংরাজ-রাজকম্মচ।রশ ওয়াটস- সাছেবকে 

কারারুদ্ধ করিয়া মুচলিকা-পত্র প্বাক্ষরত করাইয়া লইয়া, স্বয়ং লসৈন্যে 
যুদ্ধষাত্রা করিতেছেন, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকিবার অবসর কোথায়? 

তথাপি ইংরাজেরা নগর-রক্ষার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন করিলেন না 
কেন? দিরাজদ্দৌলার বিচিত্র ইতিহাসের আদ্যোপান্ত যের্প রহগ্য- 
পাঁরপন্ণ, ইংরাজ-বণিকের এরুপ বিমব ব্যবহারের মহলেও সেইর্প নিগব 
রহস্য বস্তমান। 

ইংরাজেরা জানিতেন যে, সিরাজদ্দৌলার রাজনিংহাসন প্নলিন- 
দলগতজলামব তরলং”--কখন কোন: ফুৎকারে উড়িয়া যাইবে, তাহার 
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১৪২ সিরাজদ্দৌলা 

বকছুমাত্র নিশ্চয়তা নাই। তাঁহার সেনানায়কদিগের মধ্যে অনেকেই 
অর্থগপ্নু ? যাঁহারা মধ্ত্রণাদাতা পাত্রমিত্র, তাঁছারাও অনেকেই মন্ত্রোষাধর 
ক্রীতদাস ; িংহাসন কাহার, সিরাজের না শওকতঙজঞ্গের-_এই সকল 

গুরুতর প্রশ্রের এখনও মীমাংসা হইতে বিলম্ব রাঁহয়াছে ; এমন অবস্থায় 

ইংরাজেরা মনে করিয়াছিলেন যে, দিরাজদ্দৌলার কথায় দ:গ-প্রাকার 
চুর করিবেন কেন? তান কি শত্রুসঞ্কুল রাজপিংহামন পশ্চাতে 

ফেলিয়া স্বয়ং সসৈন্যে এত দুর অগ্রধর হইতে লাহস পাইবেন? এ 
যুদ্ধসজ্জা কেবল বাহ্যাড়ম্বর তিম্ন আর কি হইতে পারে? ইহার জন্য 

আবার প্রাণপণ করিয়া নগর-রক্ষার আয়োজন করিয়া কি হইবে? 

বাহ্যাড়ম্বর বিস্তার করিবার জন্য নবাব-পেনা সত্যসত্যই কলিকাতা 

প্যস্ত অগ্রসর হইলেই বা আতগ্কিত হইবার কারণ কি? বাশিজ্য- 

'রক্ষার জন্য কত সময়ে কত অর্থ অনথক অপব্যয় করিতে হয় ;--না হয় 

এতদ-পলক্ষে নবাব-সেনানায়কিগের মনস্ত-ষ্টিসাধনার্থ কাঁঞ্চৎ অপব্যয় 

হইয়া যাইবে! আর যদি দিরাজদ্বৌলাই সশরীরে শুতাগমন করেন, 
তাহাতেই বা তত হইবার প্রয়োজন কি 1 তিন ত সেই মাতামহস্সেহে- 

পালিত অপরিণতবয়স্ক অসংযতচিত দঃব্ধল বালক ;--সময়োচিত সরল 

তোষামোদ এবং পদ্দোচিত কয়েক সহম্্র রজতখণ্ড প্রয়োগ করতে পারলেই 
অর্থ-লোলুপ নবীন নরপাতি বিনা বাক্যব্যয়ে তাড়াতাড়ি মমার্শদাবাদে 

প্রত্যাগমন কাঁরতে কিছ-মাত্র ইতস্থতঃ কাঁরবেন না। 

এই সিদ্ধান্ত একেবারে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নহে। কাঁলিকাতায় বসিয়া 

-নবাব-্দরবারে প্রতিদিবসের তকবিতকের যে ধকল গুপ্ত সমাচার 

শুনতে পাওয়া বাইত, তাহাতে ইংরাজগণের মনে এইরুপ দিদ্ধান্তই 
সুদ হইয়া উঠিমাছিল। িরাজদ্দৌলা যখন কলিকাতা আক্রমণের 
গুপ্ত-সঙ্কল্প পাত্রমিত্রদিগের নিকট দশ্স্কুট কারিলেন, তখন উৎকোচ- 

-গ্রাহণী ইংরাজছিতৈষী রাজকম্মণ্চারীমান্রেই চার দিক হইতে প্রবল 



যুন্ধযাত্রা ১৪৩ 

প্রতিবাদ আরম্ভ কারলেন। ' তাঁহাদের প্রতিবাদের স্থল মন্্ম সেই এক 
কথা,_-”এখনও সুসময় উপনশত হয় নাই? এখনও সিংহাসন নিরাপদ 
ছয় নাই; এখনও শওকতজঙ্গ পদ্দানত হয় নাই; ইংরাজেরা নিতান্ত পিরহ 
স্বভাব বণিকজাতি ) তাহাদের দ্বারা এ দেশের প্রভৃত কল্যাণ পাধিত 

হইতেছে ) ইত্যাদি ইত্যাদি । * সিরাজদ্দৌলা বূঝিলেন যে, এই সকল 
স্বাথান্ধ মশ্ত্রদল, আপনারা অন্তরালে থাকিয়া, প্রকারাস্তরে ইংরাজদিগের 

স্পদ্ঘাবৃদ্ধির সহায়তা কারিতেছেন। সঃতরাং তিনি আর কাহারও কথায় 

কর্ণপাত না করিয়া, সটৈন্যে যদ্ধযাত্রা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন । 

খোজা বাজিদ এই সময়ে হুগলীতে অবস্থান কারতে ছিলেন, ইংরাজদিগের 
প্ররোচনায় তিনিও নবাবকে নিবৃত্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে অগ্রসর 

হইয়াছিলেন। কি্তু দিরাজদ্বৌলা বাঁললেন-_-প্ড্রেক সাহেব তাঁহাকে 
বড়ই অপমান কাঁরয়াছেন ;-নবাব মুরশিদকুলখাঁর আমলে ইংরাজেরা 
যেরুপভাবে বাণিজ্য লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, এখনও যাঁদ তাঁহারা মেইরু্প 
ভাবে বাস করিতে সম্মত থাকেন, তবেই ইংরাজদ্দিগকে আশ্রয়দান করা 

কর্তব্য ; নচেৎ ইহাদ্িগকে আর কোন কারণে এ দেশে বাস কারবার 
প্রশ্রয় দেওয়া যাইবে না।” 

তৎকালে কলিকাতায় অঙ্প কয়েক সহজ ইংরাজ বণিকের বসতি 

ছিল। তাঁহারা যেমন সংখ্যায় নগণা, সেইরূপ সমরকৌশলে নিতান্ত 

9986 210065%0155 ( 108158680 150ড ) 800. 0০90 0108109, 

8109 5009 0: 6009 108/21591 58926559896 10 1080 ভ্রা00099090 6০ 6179 

ছ98,16)0) 900. 9720010510092065 01 00921560062 00 99201598 £2990 

90%8066,698 11020 606 17010109920 62805 20 606 020517509, 

900299. 60 29102559106 005 01081191785 & 0010225 01 10016158155 

980 0591001 100979175268 500. 98069615 50658৮6৫ 6105 185) 6০ 

100097669 7015 198912600606 8£51086 60950 5006 60912 15000209- 

85998 35 ৪120৮702205, ০1, 0058. 



১৪৪ সিরাজদ্দৌল৷ 

অশিক্ষিত । তাহাদিগকে পরাজিত করিতে [বিশেষ আড়গ্বর করা 

িপ্প্রয়োজন। সিরাজদ্দৌলা তাহা জানিতেন। কিন্তু পাছে তাঁছার 
অনুপস্থিতিকালের অবসর পাইয়া কুচাক্রিদল শওকতজঞ্গকে সিংহাসনে 

বসাইয়া দিয়া সব্বনাশ দাধন করে, এই ভয়ে ঘাঁহার যাঁহার প্রাতি সন্দেহ 
সমধিক প্রবল, তাঁহাদের সকলকেই সথ্গে লইয়া যুদ্ধষাত্রা করিলেন, 
[িতাস্ত অনুগত কয়েকজন সেনানায়ক রাজধানশরক্ষার জন্য ম্শদাবাদে 

অবস্কান করতে লাগিলেন। ইচ্ছা না থাকলেও রাজবল্লত, জগৎশেঠ, 
মীরজাফর, মাণিকচাদ সকলকেই লসৈন্যে নবাবের অনুগমন করিতে 

হইল চি, 

পিরাজদ্দৌলা যে এইরু্প সুকৌশলে রাজধানশর আপদাশৎকা নিবারণ 

কাঁরয়া, মহাসমারোছে নিশ্চিন্তহৃদয়ে সসৈন্যে কালকাতার দিকে অগ্রপর 

হইতে সফলকাম হইবেন, ইংরাজদিগের ততদর ধারণা ছিল না। ৭ই 
জুন প্রাতঃকালে এই সংবাদ কাঁলকাতার ইংরাজমহলে সাঁবশেষ হুলস্থ্ল 

বাধাইয়া দিল। আর সময় নাই + যাহা কিছ কারবার এখনই তাহা 

সম্পন্ন করা আবশ্যক ; কিন্তু; রণকুশল সেনাপাঁতর অভাবে কোন কাষে রই 
শৃঙ্খলা হইতে পারিল না। তথাঁপ যতদহর সম্ভব, ইংরাজেরা প্রাণপণে 
আত্মরক্ষার আয়োজন করিতে আরম্ভ করিলেন । বাগ:বাজারে পেরিং 

নামক যে নূতন দুগপ্রাকার নিম্মিত হইয়াছিল, সেখানে রাশি রাশি 

আগ্রেদাম্ত্র সজ্জীভৃত ছইল; জলপথে নগরাক্রমণ করিবার আশংকা 

আছে? তঞ্জন্য বাগবাজজারের খালের ধারে ভাগীরথীগভে য?দ্ধজাহা 

সূরাক্ষিতত হইল) পোনের শত ঠিকা িপাহী নিষুক্ত কারিয়া মহারাশ্টর 

খাতের ধারে ধারে স্থানে স্থানে সমাবেশ করা হুইল $ দুগ'প্রাচীরের 

ধথালাধ্য সংস্কারকার্ধ্য লুদম্পন্ন করিয়া তন্মধ্যে অন্পপান সঞ্চিত করা 

হইল? মাদ্রাজ্জে সাহায্যতিক্ষার জন্য পত্র লেখা হুইল এবং নগরর়ক্ষার 

ক 0005. ৮০, 2], 69. 



টানার ছুগর্জয় ১৪৪৫ 

জন্য ওলন্দাজ ও ফরাসাঁদিগের সহায়তালাতের প্রার্থনায় তাঁহাদের [নিকট 

দত প্রেরত হইল । 

ওলন্দাজেরা কর্তব্যনিন্ঠ সরলম্বভাব মিরু বাঁণক-3 তাঁহারা 

গায়ে পড়িয়া নবাবের লঙ্গে কলহসখ্টি করিতে ধম্মত হইলেন না। 

ফরাপীরা চিরদিনই কৌতুকপ্রিয়। তাঁহারা বাঁলিয়া প1ঠাইলেন--. 
“বৃটিশপিংহ যদি প্রাণভয়ে নিতান্তই জড়লড় হইয়া থাকেন, তবে 

[তান অবলীলাক্রমে চম্দননগরের ফরামীদগে পলায়ন করিতে পারেন; 

সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিলে, আশতের প্রাণরক্ষার জন্য ফরাসণ- 

বশরগণ জীবনাবিসজ্জণন করতে কাতর হইবে না|” * এই দারুণ [বিপৎ* 

সময়ে চিরশত্র ফরাপী-বপিকের এরুপ মম্সতেদী পরিহালবাক্যে ইংরাজেরা 

নিতান্ত নিরুপায় হইয়া বাহুবলে আত্মরক্ষার জন্য দলে দলে মমর-শিক্ষায় 

নিযুক্ত হইলেন । 
নগররক্ষার আয়োজন শেষ হইবামাত্র ইংরাজেরা নিতাস্ত অসাহষু 

হইয়া উঠিলেন। দিরাজদ্দৌলার আভপ্রায় কি ;--তিনি কাশিমবাজারের 

ন্যায় বিনা রক্তপাতে সমুদয় তকেরি মীমাংসা করিবেন, কিম্বা অসিহন্তে 

কলিকাতার পল্লীতে পল্লীতে রক্তগণ্গা প্রবাছিত করিবেন,”-সে কথায় 

কেহই [বিচার কারবার চেষ্টা কাঁরিলেন না; [সরাজদ্দৌলা যখন অন্ধপথে 
অগ্রসর, সেই সময়ে ইংরাজেরা কথাঞ্চৎ আত্মবলের পরিচয় দিবার জন 
ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 

জলপথে বহিঃশত্রঃর আক্রমণ-নবারণের জন্য কলিকাতার আড়াই ক্রোশ 
দক্ষিণে, তাগীরথণীর পশ্চিমতারে, টানা নামক স্থানে, নবাবী আমলে একাট 

ক্ষুজ দূর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল । + সে দুর্গে ১৩টি কামান লইয়া ৫০জন 
রক 

৮. 96955:6%৪ 18৮০5 01 39088. 

£ সেকালে বেখানে টানার হুর্গ সংস্থাপিত "হইয়াছিল, এখন সেখানে শিবপুর 

কোম্পানীর বাগান, 2০5৪1 73068105091] 0873909120৫, [502%. 
ধু, 



১৪৬ [775-8241 

সিপাহী, সদমুথ রক্ষা করিত এবং বহুদিন শত্রুসেনার সন্ধান না পাইয়া 
লকলেই নিরুঘ্েগে বিশ্রামসুথ উপতোগ কারিত। ইংরাজেরা ১৩ই জুন 
প্রাতঃকালে চারিখানা যুদ্ধজাহাজ লইয়া সহসা এই ক্ষুত্র দুর্গ আক্রমণ 
কাঁরয়া, প্রচণ্প্রতাপে গোলারর্ধণ করিতে আরম্ভ করিলেন । অকল্মাৎথ 

বজাঁলনাদে হতবন্ধ হইয়া, সিপাহা-সেনা হুগলী আতিমুখে পলায়ন কারিল, ' 
টানার ক্ষুত্্র দুগ্প্রাচীরে বৃটিশ-বিজয়-বৈজয়ন্ত সগৌরবে অঙ্গাবিস্তার 
করিবামাত্র বৃটিশবাছিন দুগ'প্রাচশীরের আগ্নেয়াম্ত্রগযীল অকম্মপ্য করিয়া 

একে একে ভাগীরথীগভে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল । 

এই লংবাদে হুগলণর ফৌজদার স্পম্টই বুঝিতে পারিলেন যে, এত দিনে 

ইংরাজের সব্বনাশ হইল। একে পিরাজদ্দৌলা ইংরাজবিদ্বেষণ, তাহাতে 
বারংবার অপমানিত হইয়াছেন) অতঃপর ইংরাজের এই ধষ্টতার পরিচয় 
পাইবামাত্র আর কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতে দম্মত হইবেন না। 
ফৌজদার তাড়াতাড়ি দুর্গের উদ্ধারকল্পে সিপাহণসেনা প্রেরণ করিতে 

বাধ্য হইলেন । 
১৪ই জুন টানার দ্বারে ইংরাজ-বাঞ্গালণর শাক্তপরাক্ষা আরম্ভ 

হইল। দুই সহত্র দিপাহী-সেনা মুহুম্হ?ঃ কামান-ধ্বনিতে দিম্মগুল 
মেঘাচ্ছন্ন কাঁয়া দড়পদে দ:গদ্বারে সমবেত হইবামাজ্স, ইংরাজ বশরপন্রুষেরা 
“পম্পপ্রদর্শন” করিতে কিছুমাত্র লঙ্ষজাবোধ করিঙ্গেন না কিন্ত; পপষ্ঠ 

প্রদর্শন” করিয়াও অনেকে নিস্তার পাইলেন মা? বিপাছারা জাহাজের উপর 
মুষলধারায় গুলিবর্ধণ করয়া ইংরাজ সেনাদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া ভুলিল। 
তাঁহারা গোলা বারূদের থেন্ট অপব্যয় কাঁরয়াও সিপাহী দিগকে দুর্গ হইতে 
তাড়িত করিতে সমর্থ হইলেন লা। কঙ্গিকাতা হইতে কতবগর্দীল নৃতন 
বীরপন্রুয আপিয়া ছতরতচ্গ ইংরাজ-সেনাকে উৎাছিত করিয়া, বারকীর্ভ- 
মংস্থাপনের জন্য জীণপশে চেষ্টা করিয়া. খেিজেন । যখন. তাহাতেও 
শিপাঙ্ছী দেনা হটিল না, তখন ইংরাজেরা নিতান্ত ভপ্লমনোরথে, নোশার 



ইতিহাসের ব্রপফৌশল ১৪৭ 

তুলিয়া, জাহাজ খ:ীলন্নাঃ ধীরে ধীরে কলিকাতা ভিমৃখে প্রত্যাগমন করিতে 

বাধ্য হইলেন । * 

একমাত্র অস্র্মি-লিখিত ইতিহাস ভিন্ন ইংরাজ-লাখিত আর কোন 
ইতিহাসে এই পকণার্ভর কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার সাহত 
কলিকাতা-্বংসের ফকির্প নিগন় সম্বন্ধ, তাছার সমালোচনা না করিয়া, 

মিল এবং থরনটন: িরাজদ্বৌলাকে শোণিতলোলপ উৎপশড়নপরায়ণ 

নশংশ নবাব বলিয়া পাঁরচিত কারবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। মিল এবং 

থরন্টন্ যে বিশেষ সংক্ষাতিপুক্মরপে অম্মিণিলখিত আদিম ইতিহাসখানি 

সযত্বে অধায়ন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের ম্বপ্রণীত ইতিহাসের প্রায় 

প্রত্যেক পচ্ঠায় টণকাচ্ছলে আভিব্যক্ত রাহয়াছে । তাঁহারা অনেক কথাই 
অন্মি-িলিখিত হীতহান হইতে উদ্ধত করিয়া গিয়াছেন। কস্তু আশ্চর্ষেযর 
কথা এই যে, কি মিল, কি খরন্টন:, কেহই টানার দুগণক্রেমণ-কাহিনশর 

কোনরুপ আভাস প্রদান করেন নাই। 
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১৪৮ সিরাজদ্দৌলা 

আর একজন ইংরাজ-লেখক আবার লিপিকৌশলে মিল এবং থরন্টন্কে 

পরাজিত করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন--”ক সিরাজদ্দৌলা, [কি পাত্রমিত্রগণ, 
কেহই ইংরাজদগের লকরুণ আবেদনে কণণপাত কাঁরলেন না; অসহায় 
ইংরাজদিগের সব্বনাশসাধনের জন্য দকলেই সসৈন্যে অগ্রসর হুইতে 
লাগিলেন ) ন্যায় ও ধম্মানুমেদিত সুবিচার লাতের পথ একেবারেই 
অবরুদ্ধ হইয়া গেল।” * আমরা কিস্ত; ইংরাজ-াখিত হীাতিহাস পড়িয়া 
দেখিতে পাইতেছি যে, সকরুণ আবেদনের সচ্গে সঙ্গে ইংরাজসেনার সগর্্ 

আম্ফালন এবং কামানমুখে অনলবষণ ! 

কাঁলকাতার কালা বাণ্গালীদিগের উপর [িরাজদ্দৌলার কিরংপ ক্লেহদৃ্ট 
ছিল তাহার পাঁরিচয় ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে 

পারিলেন, কেবল ইংরাজ-বণিকের উদ্ধত ব্যবহারের সমুচিত শিক্ষাদানের 
জন্যই দিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে শুতাগমন করিতেছেন। তখন ইংরাজার্দগের 
অস্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা এতর্দিন ঘসেঁটি বেগমের শহভদষ্টি- 

লাভের জন্য রাজবলপভের পুত্র পলায়িত কৃঙ্গবল্লভকে পরম লমাদরে 

কলিকাতায় আশ্রয়দান করিয়া সিরাজদ্বৌলাকে নানাপ্রকারে অপমানিত 

কারতে কিছুমাত্র ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু এখন সকলেই শুনলেন যে, 
[িরাজদ্দৌলা রাজবল্লভের স্গে দাঁ্ধসংস্থাপন করায়, তিনিও নবাব-সেনার 
সাঁহত কাঁলকাতায় শুতাগমন কারতেছেন। ইংরাজদিগের মনে হুইল, 

নবাবসেনা নগরোপকণ্চে পদার্পণ কারিতে না করিতে কৃষঝ্বল্পভও পিতার 

ন্যায় (সরাজদ্দৌলার অনুগত হইয়া পড়বেন এবং হয় ত, নবাব-শিবিরে 
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গুঞচচর ১৪৯ 

পলায়ন করিয়া, ইংরাজদিগের গ্হচ্ছিদ্রের সন্ধান প্রদান করিয়া নগরাক্রমণের 
সহায়তা সম্পাদন করিতে ইতস্তত: করিবেন না। অতএব সকলে মিলিয্লা 

কঝ্বল্লতকে রাজ বিদ্রোহ অপরাধীর ন্যায় ইংরাজদু্গে কারারৃদ্ধ করিয়া 
ফেলিলেন। ইংরাজদিগের এইরুপ নিষ্ঠুর ব্যবহারে দেশের লোক শিহরিয়া 
উঠিল। 

দেশীয় বণিকদিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় বাসস্থান নিম্মণণ 

কাঁরয়াছিলেন | নগরাক্রমণকালে পাছে তাঁহাদের কোনরূপ আনিষ্ট হয়, 

সেইজন্য চরাধিপততি রাজা বরামরামাসংহ গোপনে উমিচাঁদকে একখানি 

গুগুলিপি পাঠাইয়া দর স্থানে পরিয়া পাঁড়বার জন্য উপদেশ প্রদান করিয়া 

পাঠাইলেন। ইংরাজার্দগের তব তাণ্ডনায় গুগ্ডচরের নিকট হইতে সেই 
পত্রথ'ন ইংরাজদিগেরই হস্তগত হইল । তখন সকলেই তঙ্জন গঞ্জন 
করিয়া উমিচদিকে কারারুদ্ধ কারবার জন্য লোকলস্কর প্রেরণ করিতে 

লাগিলেন | উমিচাঁদ ইছার বিদ্দুবসর্গ কিছুই জানতে পারেন নাই, 
তাঁহাকে সহসা ইংরাজসেনা বশ্বিবেশে রাজপথ দিয়া টানিয়া লইয়া চলিল; 

দেশের লোক হাহাকার কারিয়া উঠিল । 

উমিচাঁদের নংসারে তাঁহার কুট,ম্ব হাজ্ারিমল্ল কার্যাধ)ক্ষ ছিলেন । 

তিনি এইর্প উৎপঁড়নে আতম্কঘুক্ত হইয়া, ধণরত্ব ও পরিবারবর্গ লইয়া 
অন্য স্থানে পলায়ন কারবার আয়োজন কারিতে লাগিলেন । ইছা ইংরাজ- 

দিগের সহ্য হইল না। কাতারে কাতারে ইংরাজলেনা বীরদপে উমিচাঁদের 

বাট অবরোধ করিবার জন্য ধাবিত হইতে লাগিল। উমিচাঁদের প্রতুতক্ত 

বিশ্বাসী জমাদার বৃদ্ধ জগর্লাথ * সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়-সম্তান | তান উম্চাঁদের 

বেতনভোগা বরকম্দাজ ও ভততযবর্গ সমবেত করিয়া পঃরীরক্ষার জন্য বন্ধ- 

পাঁরকর হইলেন। ফিরিষ্গণরা আমিয়া িংহদ্বারে হাতাহাতি আর্ত 

০ রিজিক রবি 
। 



১৫০ সিরাজদ্দোলা 
কাঁরল ; উভয়পক্ষেই শোণিত-শ্রোত প্রবাহিত হইল 3; অবশেষে উমিচাঁদের 
বরকন্দাজগণ আর পারিয়া উঠিল দা ;_-একে একে অনেকেই ধরাশায়ণ 
হইতে লাগিল। মানুষের যাহা সাধ্য ছিল, তাহা শেষ হইয়া গেল। 
ফিরিৎগীসেনা মহাকলরবে অন্তঃপুরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল । তখন 
জগন্নাথের ক্ষপ্রিয়শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। যে আধ্য-মহিলার অঞ্টঃ- 
প্রদ্বারে ভগবান: সহম্ত্ররাশ্মাও নিতান্ত সসম্ভ্রমে করসঞ্চালন করিতে বাধ্য 

হইয়াছেন, সেখানে শ্লেচ্ছসেনার পদস্প হইবে ? যে প্রভ্-পাঁরবারের 
নিৎকল*ক কুলের অবগ.ষ্ঠনবত্তী কুলরমণশগণ কখনও পরপুরুষের ছায়াম্পশ 

করেন নাই, তাঁহাদের পাবিভ্রদেহ শ্নেচ্ছ করম্পর্শে কল্কিত হইবে 1- ইহা 
অপেক্ষা [হন্দ:মাহলার পক্ষে মৃত্যুক্রোড়ই যেসুকোমল পজপশয্যা, মুহত্তের 
মধ্যে সেই এঁতিহাসক 'ছন্দুগৌরব-নখাতি বিদযুদবেগে জগন্নাথের শিরায় 
শিরায় সঞ্চারিত হইয়া উঠিল। হতভাগ্য আর অগ্রপশ্চাৎ বিচার করিতে 

পারিল না; ক্ষিপ্রহস্তে অন্তঃপুরদ্বারে চিস্তাকুণ্ড প্রজ্ীলত করিয়া দিল; 
তাহার পরঃ--তাহার পর,-স্বহস্তে একে একে প্রভু-পরিবারের ত্রয়োদশাঁটি 
মহ্লামস্তক দেছবিচ্যুত করিয়া, সতাশোণিত-পরিপ্লুত শাণিত খরসান 

আত্মবক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিয়া রুধিরকন্দদমে লঃটাইয়া পাঁড়ল। অনুকুল 
পবনসঞ্চরণে ধ্মজ্যোতিঃ বিকীরণ করিয়া চিতাকুণ্ডের দীপ্ত-শিখা চারিদিকে 

লোলাঁজহ্বা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদে, প্রা্গণে, কক্ষতলে পিংহদ্বারে 

তীব্রতেজে গঞ্জজন করিয়া উঠিল। ফারং্গণসেনা জমাদারকে ধরাধরি 

করিয়া বাছিরে লইয়া আদিল; কিস্তু আর পুরপ্রবেশ করিবার অবসর 

পাইল না; উমিচাঁদের ইন্দ্রতবন এইর্পে শ্রশানভন্মে সমাচ্ছন্ন হইয়া 
পড়িল । কেবল সেই শোকনমাচার আমরণ কণর্তন কারবার জন্য হতভাগ্য 

বৃদ্ধ জমাদারের জশীবনবায়ু দেহবহির্গত হুইল না। * 
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উমিরটাদের সর্বনাশ ১৪১ 

[সিরাজদ্বৌলা মহাসমারোছে সসৈন্যে হগলণীতে আসিয়া পদাপ'ণ কারিবা- 
মাত্র চারিদিকে সে সংবাদ [বদন্যদ্েগে প্রচারিত হইয়া পড়িল। ভাগশরধী- 
বক্ষ বিতাড়িত কাঁরয়া মুর্শিদাবাদ হইতে যে শত শত দ-সাজ্জত রগতরণী 

হুগলীতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাছার সাত হুগলণর ফৌজদার 
আরও অনেকগুলি তরণণ সংযোগ করিয়া দিয়া পিপাহী-সেনার পক্ষে অপর 

পারে উপনপত হইবার সুব্যবস্থা কাঁরতে লাগিলেন। দিরাজদ্দৌলার 
আদেশে ওলন্দাজ এবং ফরাসীবাণক রাজসন্দর্শনে সমবেত হইলেন $ 
ইউরোপে ইংরাজদিগের সছিত লন্ধি হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা কলিকাতা 
আক্রমণে সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না । িরাজদ্বৌলা তজ্জন্য কোন- 

রুপ পশড়াপশীড় না করিয়া, ফরাসখাদগের নিকট বারুদ চাহিয়া লইয়া 

কিকাতাতিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

কলিকাতার লোকে সংবাদ পাইয়া একেবারে জড়সড় ছইয়া উঠিল? 
_-এত কলকৌশল, এত সগব্্ব আন্ফালন, এত রণকৌশল-শিক্ষা-প্রণালণ, 
সকলই যেন দিরাজদ্দৌলার নামে সহসা অবসন্ন হইয়া পাঁড়ল। নগরের 
মধ্যে তুমুল কোলাহল উপাস্থিত হইল । ইংরাজ-অধিবাসিগণ যিনি যেখানে 
ছিলেন, মুহহত্তের মধ্যে আপন আপন সুলজ্জত বাসতবনের পিকে সা 

নয়নে একবারমাত্র দৃণ্টিপিক্ষেপ করিয়া স্ত্রী-পুভ্র লইয়া দুগভ্যস্তরে পলায়ন 
কারতে লাগিলেন ; দেশীয় বণিকগণ যানি যে পথে সুবিধা পাইলেন, নগর 

হইতে বহিম্কৃত হইয়া পড়িতে লাগিলেন ; পথে-ঘাটে, নদীসৈকতে; বনাস্ত- 
রালে, সকল স্থানেই মছাকলরবে নরনারণ, বালকবালিকা, শত্রুমিত্র কাতারে 

কাতারে পলায়ন করিতে আরদ্ত করিল । সকলেই পলায়ন করিল, কিন্তু: হায়! 
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১৪২ সিরাজদ্দৌল! 

ফিরিষ্গণদল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িল। ইংরাজের অনুকরণ করিয়া, সাহেব 
সাজিয়া, দেশের লোকের সচ্গে প্রণরবন্ধন [বিচ্ছিন্ন করিয়া এতদিন ফিরিষ্গণ- 
দিগকে বিশেষ ক্লেশতোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু আজ বিপদের দিনে 
তাহাদের মসীমলিন মহার্তর দিকে তুষারধবল সাছেবণ পাঁরচ্ছদ বড়ই 
বিড়ম্বনার কারণ হইয়া উঠিল । সকলেই বুঝিল যে, ফিরিষ্গণরাই যথাথ” “ন 
মাতা ন পিতা নচ বন্ধ; ।৮-_কি বাঞ্গালীদলে, কি সাহেবমগ্ডলীতে, কোন 

স্থানেই তাহারা আশ্রয়লাভ করিবার অবসর পাইল না। তখন সকলে মিয়া 
দুগন্বারে সমবেত হইয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয়লাত কারবার জন্য করুণ-ক্রম্দনে 
পাধাণহৃদয় বিগলিত করিতে লাগিল । অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া 
তাহাদিগকেও দুগ'মধ্যে আশ্রয়দান করিতে হইল | ইংরাজদুগ* স্বেচ্ছাচারের 

লশলাভংমি হইয়া উঠিল ;- কোলাহল, কেবল আর্তনাদ, কেবল ম্বাথণটস্তা; 
--সকলেই বৃঁঝিল যে, নগর রক্ষা ক্রমেই অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। 

নবাবের বৃহুদায়তন দেশীয় আগ্নেয়।স্ত্র ষখন তামগজ্জ নে তাঁহার আগমন- 

বাস্তব ঘেবণা করিতে লাগিল ইংরাজেরা তখন নিতাস্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া 
নবাবের মনস্তুষ্টিসাধনের জন্য কৌশলজাল বিস্তার করিতে ত্রন্টি করিলেন 
না। অর্থ-প্রলোভনে সিরাজদ্দৌলাকে রাজধানগতে প্রত্যাগত করাইবার জন্য 
উৎকোচ উপঢৌকন লইয়া নানার্প কাকুতি-মিনতি জানাইতেও কপণতা 
কাঁরলেন না। কিন্তু দিরাজদ্দৌলা [িছনতেই সধ্কজ্পচহ্যুত হইলেন না।&% 

যখন সফল চেষ্টা পম্ফল হইয়া গেলঃতখন বিপদে পাঁড়য়া ইংরাজ-বারপঃরুষেরা 

*. [109 09058] 720960000. ০0 08120108605 808 199117785 ০: 
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বন্দ্যোপাধ্যার মহাশয় বলেন, “সম্ভবতঃ খর্নটনের এই উক্তি ভ্রমাস্বিক।” কেন ভ্রমাক্মক, 
তাহার কোন কারণ বা ধুক্তি প্রদপ্িত হন নাই। 



ইংরাজের কাকুতি-মিনতি ১৪৩ 

নগররক্ষার জন্য আপন আপন রঞ্ষেতভহমিতে সমবেত হইতে লাগিলেন ১ 

বাছিরে নবাবশাবরে ঘন ঘন কামানগঞ্জন, ভিতরে ইংরাজমগ্ডলণতে 
ততোধিক তুমুল কোলাহল ;_এইর্পে উদ্কণ্ঠা়, উদ্বেগে, প্রাতিমুহহর্তের 

পরাজয় চিন্তায়, ইংরাজ-সেনা বিনিদ্র নয়নে রজনশযাপন কারিতে লাগিল । 
_.. যাহারা দুগরক্ষার্থ বন্ধপাঁরকর হইয়াছিল, হলওয়েল তাহাদের সংখ্যা 
নিদ্দেশি কারতে গিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, তন্মধ্যে ৬০ জনের অধিক 

ইউরোপীয় সেনা ও সেনানায়ক ছিল না ;-_এই ক্ষুগ্র সেনাদল যে ভীতি 
কম্পিতকলেবরে তুমুল কোলাহল তুঁলিবে, তাহাতে আর আশ্চষের 
কথাকি?* 
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গ্দশ গরিচ্ছ্দ 
অন্ধকুপ-হত্যা 

এখন আর কলিকাতার পুরাতন কেল্লার চিহ্কমাত্রও বর্তমান নাই। 

সে কেল্লা প্ৰব্বপশ্চিমে দুইশত গজ, দক্ষিণাংশে একশত ত্রিশ গজ এবং 

উত্তরাংশে কেবল একশত গজ পরিসর ছিল। চারিদিকে সুদ প্রাচীর, 

চারিটি কোণে চারটি বুরুজ, প্রত্যেক বুরুজে দশটি কামান, পহব্ধদকের 

সুগঠিত সিংহদ্বারে পাঁচটি আরেয়াম্ত্ নিয়ত বদন ব্যাদান করিয়া, বৃটিশ- 
বণিকের অক্ষুণ্ন অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান কাঁরত । ঞ*্* নবাব এত্রাহিম 

খাঁর শাসনশিখিলতার অবনর পাইয়া, সতাসিংহ এবং রহিম খাঁ যে সময়ে 

বন্ধমানে ল্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই 
সময় চুচুড়ানিবাসী ওলম্দাজ এবং চন্দননগরনিবাপী ফরাসীঁদিগের ন্যায় 

সুতানটা-নিবাগী ইংরাজবণিকেরাও কলিকাতায় একটি ছোটখাট দু 

নিম্মণণ করেন ।+ কালক্রমে সেই দুগ“ “ফোট“ উইলিয়ম” নামে পরিচিত 
ও ইংরাজদিগের পব্ধপ্রধান আশ্রয়স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। 

এই নবজাত ইংরাজদূর্গের পশ্চিমপার্বে ভাগণরথী-শ্তোতে আঁবরাম 
গাঁতিতে সমহদ্রাভিম:খে প্রবাহত হইত ; পুব্বাদকে সিংহঘ্বারের নিকট 

হইতে সরল সংপ্রশস্ত লালবাজারের রাজপথ বরাবর পব্বাতিমুখে বালিয়াঘাটা 
পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। নগররক্ষার আয়োজন শেষ হইলে, দুগ/রক্ষার জন্য 
ইংরাজেরা প্বর্ষ, উত্তর এবং দক্ষিণ_-তিনদিকে তিনটি তোপমঞ্চ নি্মণণ 
করিয়া, তাহার উপর লক্ষ্যতেদী আগ্নেয়াস্ত্র পৃঞ্জীকৃত করিয়াছলেদ। 

উতলা 

»+ 966৮৪ 1719601 01 73970£91. 
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যুদ্ধা রত ১৪৫ 

সকলেই ভাবিয়াছিলেন যে, লিরাজদ্দৌলা কোনক্রমে নগর প্রবেশ কাঁরতে 
পারিলেও, এই সকল তোপমঞ্চ বর্তমান থাকতে, কিছুতেই দুগপ্রবেশ 
করিতে পারিবেন না। বোধ হয় সেই ভরদায় অনেকেই সাহস করিয়া 
দুগ'মধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

যে সকল বীরপুরুষ যুদ্ধের প্রথম উপক্রমেই নগররক্ষার আশায় জলাঞ্জাল 
দিয়া সর্ব্বপ্রযত্বে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ভ্রাসকম্পিতকলেবরা ইংরাজ- 
মহিলার কণ্ঠলগ্ন হইয়া, দ্রুতপদে দুাত্যন্তর হইতে একে একে পলায়ন 
কাঁরয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মকার্ধ্য সমর্থন কারবার জন্য 
উত্তরকালে অবলণলাক্রমে লিখিয়া গিয়াছেন যে, প্ৰু্গপ্রাচণর যেরূপ 

জরাজা্ণ হইয়া উঠিয্লাছিল, তাহাতে সাহস করিয়া দুগ“ মধ্যে বাস করিলেই 
বা হইত? আর কোন কারণে না হউক; নিতান্ত অন্নাভাবেই পরাজয় 
স্বীকার করিতে হইত! গোলা, বারুদ এত অপ্রচূর যে, তাহাতে তিন 

দিনের আঁধক আত্মরক্ষা করা লম্ভব হইত না। সত্য বটে, আগ্রেয়াস্ত্ের 
অভাব ছিল না, কিন্তু তাহার অধিকাংশ কেবল চক্রহাীন গাঁতহীন অবশ্থায় 

ভগ্নকলেবরে প্রাচীরমহলে পড়িয়া থাকিত সেগুলি ব্যবহার করিবার 

উপায় ছিল না।”* কেল্লার অবশ্থা সত্যসত্যই এর্প শোচনীয় হইলে, 

তাঁহান্দর আর অপরাধ কি? কিন্ত ধাঁহাদের কেল্লা এরূপ জরাজীণ, রসদ 

এরূপ অপ্রচুর, অস্ত্রশস্ত্র এরুপ অকন্মণ্য,--তাঁহারা যে কোন: সাহসে 

সিরাজদ্দৌলার বিপুল পেনাতরছ্গের সম্মুখে বুক বাঁধয়া দণ্ডায়মান হ্ইয়্া- 
ছিলেন, কেহই সে কথার মামাংসা কারবার চেষ্টা করেন নাই ! 

কিকাতার দক্ষিণাংশে মহারাস্ট্র-খাত সম্পৃণণ হয় নাই$ চারিদিকে 
যেরূপ বিজন বন, তাহাতে নবাব সেনা হয় ত লে পথের সন্ধান জানিত 

+.. 78756 78297007৮01 005 0022021016665 06 829 72909৩ 
01 00202002395 179, 



১৫৬ সিরাজদ্দৌলা 

লা। সুতরাং তাহারা নগরের উত্তরাংশে বরাহনগরে শিবিরসন্সিবেশ 

করিয়া বাগ্বাজারের পথেই নগর-প্রবেশের আয়োজন করিতে 

লাগিল। 

১৮ই জুন প্রাতঃকালে নবাব-সেনা কামানে আগ্র-সংযোগ করিল ।* 
ইংরাজ-তুসনা বিশেষ দূঢ়তার স্গে তাহার্দিগের আক্রমণবেগ প্রাতহত 

কারবার জন্য জলস্ছল বিকম্পিত করিয়া জাহাজ হইতে এবং পোঁরং নামক 

পূগ প্রাকার হইতে যুগপৎ গোলাবষ্ণ করিতেছিল $ সুতরাং নবাবের 
সিপাহী-সেনা সহজে বাগবাজারের দিকে অশ্রপর হইতে পারিল না। 

অনেক চেষ্টায় খালের ধারের একটি ক্ষুদ্র ঝোপের মধ্যে কয়েকজন সিপাহণ 

ধরে ধীরে অগ্রসর হইয়াছিল? কিন্তু পিস্কাড* নামক একজন ইংরাজ- 
সেলানী রঙ্গনীযোগে তাহাদিগকে নিতান্ত অপহায় অবস্থায় খণ্ড খণ্ড করিয়া 

ফেলিলেন। দামরিক উল্লাসে নিব্বাণোনম্মখ দীপশিখার ন্যায় ইংরাজ- 
প্রতাপ চারিদিকে উত্তাঁদত হুইয়া উঠিল। 1 

উমাচরণের আহত জমাদার অলক্ষিতভাবে নগর হইতে পলায়ন করিয়া 

একেবারে নবাব-শিতিরে উপনীত হইলেন এবং দিরাজদ্বৌলার নিকট 
আদ্যোপান্ত নকল কথা নিবেদন করিয়া দক্ষিণ এবং পরবর্ধাঞ্চল হইতে 
নগরাক্রমণের গ:ুপ্তপন্ধান প্রকাশ কারমা দিলেন। রজনণ প্রভাত হইবামাত্র 

'উত্তরের কামানগর্জজল নীরব হইয়া গেল, পহবর্ধষ এবং দক্ষিণদিক হইতে 
ষুগপৎ লৌহাপণ্ ছযটিয়া আসিতে লাগিল। ইংরাজেরা তাড়াতাড়ি 
'₹তোপমঞ্চে আরোহণ করিয়া, নগররক্ষার জন্য কাগানে অগ্নিসংযোগ করিতে 

ধাবিত হইলেন । 
লালবাজারের রাস্তার উপর যে পবব্য তোপমঞ্চ নির্মিত হইয়াছিল, 

ধ নবাবী আমলের বাঁঙ্গালার ইতিহাসের মতে ১৬ই জুন হইতে যুদ্ধারন্ত হুয়। 

1 02009. ০: 2, 6৪, 



ইংরাজদিগের পলায়ন ১৫৭ 

তাহার 'কিয়ন্দ'র সম্মুখেই পজেলখানা”। ইংরাজেরা তাহার উত্তর প্রাচশরে 
ছিদ্র ফুটাইয়া কয়েকটি কামান পাতিয়া রাখিয়াছিলেন এবং লালবাজারের 
রাজপথে নবাব-সেনাদল নগরপ্রবেশ করিবামান্্ত জেলখানা ও পর্ব 

তোপমঞ্চ হইতে যুগপৎ অনলবর্ধণ করিয়া শত্রঃসেনার সব্বনাশ কারবেন 

ভাবিয়া, কথাঁঞ্চৎ হষ্টান্তংকরণেই যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছিলেন। বিস্তু 
নবাব-সেনা নিব্বোধের ন্যায় সরল রাজপথ ধরিয়া তোপমঞ্চের সম্মুখ দিয়া 

অগ্রসর ছইল না। তাহারা প্রহরীদেনাদলকে পরাজিত কারিবামাত্র, উত্তর 
ও দক্ষিণর্দিকে সরিয়া পড়িতে লাগিল । দেখিতে না দেখিতে ইংরাজ- 

দিগের তিনটি তোপমঞ্চই তিনদিক হইতে আক্রান্ত হইল । তখন আর 
নগর রক্ষা করা সম্ভব হইল না ঃ--পববর্ব তোপমঞ্জের অধিনায়ক কাণ্চান 

ক্লেটটন ও তাঁহার সহকারী হলওয়েল সাহেব দুগ“মধ্যে পলায়ন কারিবামার্র, 
চারিদিকে নবাব-সেনা আঁধকার বিস্তার করিবার অবসর প্রাপ্ত হইল। 
তাহারা ইংরাজের তোপমঞ্চে আরোহণ করিয়া ইংরাজের অস্ত্রসাহাযোই 
দুর্গবাসী ইংরাজদিগের উপরে প্রচণ্ডবেগে গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ 

কাঁরল । বশরপদভরে কলিকাতা লত্যসত্যই টলমল করিয়া উঠিল। 
দুগ্গমহলে ভাগীরথণগর্তে কতকগুলি ডিঞ্গ নৌকা এবং একখানি লুবৃছৎ 

জাহাজ প্রস্তুত ছিল। সায়ংকালে মাহছলাদিগকে সেই জাহাজে পাঠাইয়া 

দিবার ব্যবস্থা হইল। ম্যানিংহাম এবং ফ্রাঞ্কল্যাণ্ড মছিলাদিগের শরপর- 
রক্ষার্থ জাহাজ পর্য/স্ত গমন করিতে অগ্রসর হইলেন ; তখন ধকলে মিলা 

ধশরে ধারে দুগত্যন্তর হইতে সায়া্ছের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভাগণরথণতীরে মমবেত 
হইতে লাগিলেন । মহিলামগ্ুলী জাহাজে আয়োছণ করিলেন, কিন্তু 
ম্যানিংহাম এবং ফ্রাঙ্ষল্যাণ্ড আর জাহাজ হইতে অবতরণ করিতে সন্মত 

হইলেন না। দগ'রক্ষা করা নিতান্ত অসম্ভব বাঁলিয়া অনেক সময়ে অনেক 
বাঁরপুরুব দুগ“ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন )---তাহাতে লঙ্জিত হইবার 
কারণ নাই। বিল্তু ম্যানিংহাম এবং ফ্রাঞ্ষল্যাণ্ড যেরপতাবে দুগ ত্য 



১৫৮ সিরাজদ্দৌল। 

করিয়া রমণীমগ্ডলশর সছিত জাহাজে পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে 

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরাও লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিয়াছেন । * 

যাঁছারা দুগমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দং্গততির অবধি 

রাহল না। সকলেই উপদেশ দিবার জন্য লালায়িত, কেহই উপদেশ 
পালনের জন্য প্রস্ততত নহেন। 1+ বাহিরের নবাব সেনার উন্মত্ত আস্ফালন, 

দুগ্গমধ্যে ইংরাজমগ্ডলণতে তুমুল কোলাহল $--ফিরিঞ্গণীদের আর্তনাদ, 
সৈণিকদিগের আত্মকলছ, মেনাপাতিদদের মতিভ্রম, _নানাকারণে দুগমধ্যে 

শ/সন-ক্ষমতা একেবারে শিথিল হইয়া পড়িল। 

রাত্রি দই প্রহরের সময় নবাব-সেনা দ-গরপ্রাচণর উল্লম্ফন করিবার জন্য 
বদ্ধ-পঁরিকর হইল | তাহা দোঁখয়া দুগ'রক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়া দুরে 
থাকুক, সকলেই নিজ নিজ প্রাণরক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। 
সেনাপতি উপধশ্যপার তিনবার দামামা-ধবনি কাঁরয়া সকলকেই আহ্বান 
করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রহরিগণ ভিন্ন আর কেহ সে আহ্বানে 

কর্ণপাত করিল না। ? দুগবাপসিগণ সশস্ত্রদেহে জাগরিত রহিয়াছে মনে 
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পলায়নের লাঞ্চনা ১৪৯ 

কারয়া, নবাব-সেনা শিবিরে প্রস্থান কাঁরল ; কিম্ত; লে রজনশতে ইংরাজ- 
দুর্গে কেহ আর নিদ্রালাভের অবনর পাইল না। 

রজনণ দুই থাঁটকার দময়ে সামরিক দতার অধিবেশন হইল । িম্পশ্রেণীর 
সেনাদল [তন্ন আর আর সকলেই মে সভায় উপনশত হইলেন । দুই ঘণ্টা 
তর্ক-িতকের পর স্থির হইল, "আর দুগ'রক্ষার জন্য প্ুশ্রম করা 
অনাবশ্যক, তহবিল পত্র লইয়া পলায়ন করাই সপরামর্শ।” * কিস্তু কখন 
পলায়ন কাঁরতে হইবে, কি ভাবে পলায়ন করিতে হইবে, সে সকল কথার 
কিছ:মাত্র মীমাংসা হইতে পারিল না । 1 

নদশতশরে ষে নকল ডিঞ্গী-নৌকা বাঁধা ছিল, তাহার অনেকগহালই 
রাতারাতি চলিয়া গিয়াছিল ১ পত্ভ'গণীজ-রমণশ ও বালকবালিকাদিগকে 

জাহাজে উঠইবার জন্য প্রভাতে গ:গ্তদ্ধার উন্মোচন কারবামান্্ঃ ভাগশরথী- 

তরে মহাকলরব উপস্থিত হইল। সে কলরবে কেহ কাহারও কথায় 

কর্ণপাত কারবার অবসর পাইল না; সকলেই সব্বাশ্থে জাহাজে উঠিয়া 
পলায়ন কারবার জন্য ব্যস্ত হুইয়া উঠিল। ইছাতে যাহা হইবার তাহাই 
হইল ;কেছ কেহ ভি্গণ উষ্টাইয়া জলমগ্ন হইল, কেহ কেছ নবাব-শিবিরের 
তপরদ্দাজদিগের হাতে দেছত্যাগ করিল, কেছ বা কাম়রেশে জাহাজে 

ভাঠবামাত্রৎ নোষ্গর তুলিয়া জাহাজখানি অবলালাক্রমে তাপিয়া চিল । 

নবাব-সেনা তাহার উপর অন্তর নিক্ষেপ করিয়া পলায়িত জাহাজের 

গাতিশক্কি বা্ধত করিতে লাগল । যাহারা পলায়নের অবসর না পাইয়া 
পুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন, তাঁহারা তাড়াতাড়ি দ্বাররোধ করিয়া পলায়িত 

বঙ্কুদিগের নামোলেখ করিয়া নানারংপে হদয়-বেদনা প্রকাশ করিতে 

লাগিলে। ! 

(02006. 5০], 21. 09, 

17086 10020958030. 99905 5:59 61056 201606 50010810250 2৪ ৪, 
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১৬০ সিরাজদ্দৌল। 

যাঁহারা এইর্পে অকম্মাৎ দুগ“ত্যাগ কারা পলায়ন কারিলেন, তাঁহাদের 
মধ্যে গভণ“র ড্রেক, সেনাপতি মিনচিন:, কাপ্তান গ্রাণ্ট এবং মিঃ ম্যাকেটের 

নাম ইতিহাসে স্থানলাভ কাঁরয়াছে | & উত্তরকালে ইতিহাস লাঁখবার সময়ে 
অনেকে অনেকরুপ কৈফিয়তের পৃষ্টি করিয়া ইহাদের কলখক মোচনের চেষ্টা 

করিয়া গিয়াছেন। জ্টঃয়ার্ট লিখিয়া গিয়াছেন,__প্গবর্ণর ড্রেক অতুল 

সাছসে দুগ'প্রাচখীরের উপর পাদচালনা করিয়া দুগরক্ষা করিতে ভাঁত হন 

নাই ? কিন্ত যখন শুনিলেন যে আর দূগ্রক্ষার কিছ-মাত্র সম্ভাবনা নাই, 
বারুদ ফুরাইয়া গিয়াছে, যাহা আছে তাহাও ভিজিয়া গিয়াছে, -তখন 

নিতান্ত অনন্যোপায় হুইয়াই পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।” এই 
কৈফিয়ত কতদ্র সত্য তাহার বিচার করা নিপ্প্রয়োজন | বাঁহারা দুগধ্যে 

অববৃদ্ধ রাহলেন, তাঁহারা হুলওয়েল সাহেবকে সেনাপাত নিবর্ধাচন করিয়া 

সেই পাঁভজা বারুদ” লইয়াই কেমন অতুল সাহসে দুইদিন প্/স্ত নবাব- 
সেনার গাঁতিরোধ কাঁরয়া অবশেষে দৈববিড়ম্বনায় কারারদদ্ধ হইয়াছিলেন, সে 
কথা ইংরাজের ইতিহাসেই প্রকাশিত রহিয়াছে । 

হলওয়েল আর কি করিবেন! বাগবাজারের নিকট যে একখানি 

যুদ্ধজাহাজ অপেক্ষা করিতেছিল, সেইখানি নিকটে,আনিবার জন্য দুগ-- 
প্রাচশর হইতে সঞ্চেত করিতে লাগিলেন । নাণিকিগের অনবধানতায় 

8৪ 1506 £:8869) 0920 61091 8100161096100- 0209 ০1, 11, 71, 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, এইরূপে হুর্গমধ ১৯* জন সৈম্ত ও ভলাটিয়ার অবরুদ্ধ হয় । 

প্রমাণ স্থলে কুকের নামোলেখ করিয়াছেন ৷ কিন্তু পলায়নের পূর্বে দুর্গ মধ্যে ১৭ জন 

মাত্র লোক থাক! সেক্রেটারী কুকের কথায় পীওয়া যায় বলিয়া! বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 

নিজেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হলওয়েলের মতে ৮ই জুনের জনসংখ্যা ১৯*। 
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সে জাহাজ খুলিতে না খুলতেই চড়ায় আটকাইয়া গেল, নবাবসেনার 
গুলিবর্ধণে নাবিকগণ ভাগণরথণী সম্তরণ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল । 

তখন অনেকে তাবিলেন যে, অকপ্মাৎ মতিভ্রান্ত হইয়া মহামতি ড্রেক সাহ্ছেব 
সময়ের উত্তেজনায় অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া সব্বাগ্রে পলায়ন 

কাঁরয়াছেন ; কিন্তু তিনি হয় ত নিজেই নিজের মাতভ্রম বুঝিতে পারিয়া, 

সহকারিগণের উদ্ধার কামনায় আবার জাহাজ লইয়া দুগ্ঘারে উপনশত 
হইবেন। আশা কুহিনগ! ড্রেক সাহেব জাহাজ লইয়া আিলেন না; 
দুর্গবাসীদিগের নানারূপ সধ্কেতপ্্ণ কাতর নিবেদন অবগত হইয়াও তানি 

ফিরিয়া চাহিলেন না।& একজন ইতিহাস-লেখক বাঁলয়া গিয়াছেন-- 

“পঞ্চদশ জন সাহসশ বীরপুরূষ একখানিমাত্র নৌকা লইয়া অগ্রপর হইলেই 
দুগ“বাসীদিগের দুদ্দশার অনপান হইতে পারিত 3 'কস্তু হায়! পলাপ্িত 

ইংরাজ পুরুষের মধ্যে পঞ্চদশজন বশরপুরূষও অগ্রসর হইলেন না।” 1 
হলওয়েল দু'রক্ষার জন্য বথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও িরাজদ্দৌলার 

গতিরোধ কারতে পারিলেন না £ নবাবসেনা ক্রমে ক্রমে দুগমহলে অশ্রপর 

হইতে লাগিল । ২০শে জুন সহজ সহল্র নবাবসেনা প্রতাষেই দুগ'মহলে 
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[109 851091069০৫ ০120 00019 77502. 

1 :$. 8170819. 81০0১ 360, 20695 10953 0050. 00 ০৪৪৭, 
10218196 2080865 ০৫ ৪1] 609 92085 ০1 5155 80900, 10853 90226 0 
800. 97013022708 02007 0008 10:06) ৬ভ 05780 ৪৪5 81] 2৪০ 
গি2ড5150, 80 609 0:2:089০:,-02006, ০]. 5. 9. 

৯৩ 



১৬২ সিরাজদ্দৌল! 

সমবেত হইতে আরম্ত কাঁরল। তখন দ-গ“বাসী ইংরাজগণ নিতান্ত ভশত 
হইয়া আত্ম-্সমর্পণ করিবার জন্য হলওয়েলকে প5নঃ পুনঃ অনুরোধ কারিতে 
লাগিলেন । হলওয়েল আর ফি কাঁরবেন? তিনি অনন্যোপায় হইয়া 
ইংরাজের বিপদতঞ্জন উমাচরণের শরণাপন্ন হইলেন । পহবর্ধকাছিনশ ল্মরণ 
করিয়া উমিচাঁদ ইংরাজকে প্রত্যাখ্যান কারলেন না। তাঁহাদের কাতর 

ক্রদ্দনে অভিভূত হইয়া নবাব সেনানায়ক রাজা মাণকচাঁদের [নিকট পত্র 

[লাথিতে প্রবৃত্ত হইলেন। “আর না, যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে । অতঃপর 

নবাব ধাহা বলিবেন, ইংরাজেরা তাহাই শিরোধার্য্য কারবেন।” * ইত্যাদি 

ইত্যাদি অনেক কথায় নবাব বাহাদুরের অনুগ্রহ ভিক্ষার জন্য উমিচাঁদ 
মাণিকচাঁদের নামে পত্র লিঁখিয়া হল ওয়েলকে প্রদান কারলেন। হলওয়েল 

দুগপ্রাচশর হইতে সেই পত্রখানি বাছরে ছ-শঁড়য়া ফোলবামাত্র তাহা কে 
যেন কুড়াইয়া লইয়া গেল; কিস্তু তাহার আর কোনর্প প্রত্যুত্তর আদিল 
না। এদিকে নবাব-সেন।র প্রবল পরাক্রমে অনেকেই আহত হইতেছেন, 
গোরাপক্টন গুদাম ভাঙিয়া মদ্যপান করিয়া অধণর হইয়া উঠিম়াছে, হলওয়েল 
চারদিকে ছংটাছ-টি করিয়া সেনাসংগ্রহ করিবার চেষ্টা কারিতেছেন ) এমন 

সময়ে অবরুদ্ধ ইংরাজসেনা সহদা পশ্চিমদিকের দগদ্বার উন্মোচন কারিয়া 
দিল। সেই উন্মুক্ত দ্বারে জললোতের ন্যায় প্রবল প্রবাছে নবাব-সেনা 
দুর্গমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আর যুদ্ধ কারতে হইল না; সকলেই 

বন্দী হইলেন ; ইংরাজদুর্গের সমুন্নত সিংহদ্বারের উপর িরাজদ্দৌলার 
বিজয়পতাকা সগৌরবে অঙ্গবিস্তার কারল। 

সেনাপতি মিরজাফর খাঁ এবং অন্যান্য গণ্যমান্য পাত্রমিক্রা্দিগকে সঙ্গে 

লইয্লাই নবাব িরাজদ্দৌলা অপরাহ পাঁচ ঘটিকার লময় ইংরাঁজদুেপদা্পণ 
করিলেন এবং দরবারে লমাসীন হুইয়াই উমিচাঁদ ও কৃষঃবজসভ কোথায়, 
তাছার লন্ধান লইবার অনুমতি কাঁরলেন। ইংরাজের ইন্তিহাসেই খত 

ক. 170156119 10015 ৭8068, 830... 



সিরাজের ছর্গপ্রবেশ ১৬৩ 

মাছে যে, উমিচাঁদ ও কঝ্বল্লভ বখন সসম্ভ্রমে অভিরাদন ককিমা সম্মুখে 

দণ্ডায়মান ছুইলেন, তখন তাছাকেও কোনর্প তিরস্কার করা দরে থাকুক, 

[সিরাজদ্দৌলা উভয়কেই যথোচিত সমাদরে আসন প্রদান করিলেন। যে 
সকল ইতিছাসে পব্বকাহছিনধর কিছুমাত্র উল্লেখ নাই, সে সকল ইতিহান 

পাঁড়তে পাঁড়তে মনে হয় যে, যে কঞ্খবল্লতকে লইয়া এত গোলযোগ, 
তাঁহাকে হাতে পাইয়া এর্প ধমাদর করিবার অর্থ কি? সিরাজদ্দৌলাকে 

যাঁছারা নৃশংসস্বভাব উচ্ছঙ্খল যুবক বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা কাঁরয়া 

গিয়াছেন, তাঁহারা কংঞ্খবল্পভের প্রতি পিরাজের সদয় ব্যবহারের মল্মেণদ্ধাটন 

কারবার আয়োজন করেন না। * 

ইংরাজদুর্গের কোষাগার হস্তগত করিয়া, ইংরাজদিগের উদ্ধত ব্যবহারের 

জন্যই যে তাহাদের এরুপ দুগণত হইল, তাহা বুঝাইয়া দিয়া, পিরাজদ্দৌলা 
বান্দগণকে আম্বা দান করিলেন। ইংরাজেরা বন্দ; দিপাহিগণ 

তাহাদিগকে বশ্দীবেশেই নবাবের নিকট বাঁধয়া আনিয়াছিল। কস্ত- 
িরাজদ্দৌলা তাহা দেখিবামাত্র হলওয়েলদের বন্ধনমোচন করিয়া অভয়দান 

করিলেন। দরবার ভঙ্গ হইল । রণশ্রাস্ত বিজয়শ সেনাদল আশ্রয়শ্থানের 

অনুসন্ধানে চারিদিকে রিয়া পড়িতে লাগিল । সেনাপতি মাণিকচাঁদের 

উপর শাসনভার সমপণ কয়া, সিরাজদ্দোৌলা বিশ্রামভবনে গমন করিলেন । 

প্রভাতে যে ইংরাজদুর্' বরবিক্রমের লীলাতঢমি বলিয়া ম্পদ্ধণ করিতেছিল, 
পায়াহে সেই দং্গাত্যস্তরে ইংরাজ বদ্দী, আর মুসলমান ভৃপতি নিশ্চিত 
স্বদয়ে বিরামশয্যায় নিদ্রাভিভূত হুইলেন। 

* রাঁজব্লতের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার সময়ে সিরাঁজন্দৌল। কৃফবলগতের সকল 
'পরাঁধ ক্ষমা করিয়াছিলেন । তাহার পর ইংরাজের! কৃষ্ষললভকে বিনাদোষে কারারুদ্ধ 

করায় সিরাঁজদ্দৌলার সহাগুতৃতি কৃষ্ণবল্পভের কল্যাণফামনার আকৃষ্ট হইয়া! পড়িগাছিল; 
ইহাই একমাত্র ঈতিহাসিক কারণ বলিয়া বোধ হয়। 



১৬৪ সিরাজদ্দৌলা 

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকেরা বলেন, যাঁছারা আত্ম-সমপর্ণ করিয়া বন্দী 
হইয়াছিলেন, সেই সকল হুতভাগ্য ইংরাজ নরনারণ, নিদাঘ-সম্তপ্ত গভপর 
রজনীতে ক্ষুদ্রায়তন কারাকক্ষে নিদারুণ মম্মযাতনায় ছটফট করিতে 

করিতে, অনেকেই প্রাণবিসঙ্্জন কাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন । মুসলমান* 
দিগের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ নাই ;_ইংরাজদিগের ইতিহাসে ইছারই 
নাম লোমহর্যণ “অন্বধকপ-হত্যা” | 

অন্ধকৃপ-হুত্যার সব্ব্ধপ্রধান সংবাদ-দাতা ছলওয়েল সাহেব লিখিয়া 

িয়াছেন,_-“লোকে বাঞ্গালার ইতিহাস পাড়িক্া, এইমাত্র জানিয়া রাখিবে 

যে, ১৭৫৬ খঙ্টাত্দের ২০শে জনের নিদাঘ-সম্তপ্ত নিশশথ সময়ে ১৪৬ জন 

বন্দীর মধ্যে ১২৩ জন হতভাগ্য অন্ধকৃপে জীবন বিসর্জন কারতে বাধ্য 

হইয়াছিল । কেমন কৰিয়া এই সব্বনাশ সংঘটিত হইল, তাহার যথাযথ 

বর্ণনা করিতে পারেন, এমন অল্প লোকেই প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। 
যাঁছারা ঘত্ব করিলে কিঞ্চিৎ লাখিয়া যাইতে পারতেন, তাঁহারা কেহই সে 

শোচনীয় কাছিনধর বর্ণনা কারবার চেষ্টা করেন নাই। 'লাখব লিখিব 

করিয়া আমিও কতবার দঢ়-সৎকম্প হইয়াছি ঃ কিন্তু প্রতিবার সে উদ্যত 

লেখনণ শাথল হইয়া পাঁড়য়াছে। লিখিতে বসিলেই প্রাণের মধ্যে সেই 
নিদারুণ মর্্মযাতনার চিরপ্রদ্দীপ্ত শোচনীয় "মতি এর্ণ হাদয়বেদনা জাগরিত 

করিয়া দেয় যে, সেই লোমহর্যণ দশ্যপটের বর্ণনা কারবার জন্য যথোপযযুক্ত 
তাষা খুশজয়া পাই না। পৃখিবর ইতিহাসে এমন মর্মবেদনার দষ্টাস্ত 

আর নাই। * পেই মন্মবেদনায় শরীর ও মন যেরূপ অবসন্ন হইয়া 
পড়িয়াছিল, তাহা আবার কিয়ৎপারিমাণে প্রকৃতিষ্থ হইয়াছে । সুতরাং 

* আছে! তাহার নায়ক ইংরাজ, সংযোগন্থল স্কটলগ ? 745589075 ০01 

319000 নামে তাহা ইংলগ্ডের গৌরবমণ্ডিত ইতিহীস-পৃষ্ঠা কলফ্কিত করিয়া, 
রাখিয়াছে। 



হলওয়েলের রচনা ১৬৫ 

অন্ধকৃপ-হত্যার লোমহর্ধণ অত্যাচার-কাহিনী বিস্মতগভে বিসজ্জ'ন না 
করিয়া, তাহা যথাসাধ্য লিপিবদ্ধ করিবার চেণ্টা কারলাম | ল্মৃতিমান্র 

অবলম্বন করিয়া লাখিতে বসিয়াছি ; িস্ত; এক বর্ণও আতিরঞ্জিত কারয়া 

তুলিতে পারি না ;--যাহাই াথ না কেন তাহাতে প্রকৃত দুদ্শার অংশ 
মাত্রও প্রকটিত হইবে না। 

“অন্ধকৃপের কথা লাখবার পুবের্ প;বর্বস্ত কয়েকাটি ঘটনার বর্ণনা 

করা আবশ্যক । অপরাহ্ ছয় ঘঁটকার লময়ে নবাব ও তাঁহার মেনাদল 

দুগপ্রবেশ করেন । আমার সঙ্গে সোদন নবাবের তিনবার দেখা হয়। 

সাত ঘটিকার একটু পুবের্বে শেষ সাক্ষাৎ ; তানি তখনও এই বাঁলয়া 

আন্বাস দিলেন যে তিনিও একজন বশরপুরূষ এবং বীরপুরুষের ন্যায় 

বলিতেছেন, “আমাদের কিছুমাত্র অনিষ্ট হইবে না”। আমার এখন পর্যস্তও 
এইরূপ বিশ্বাস রহিয়াছে যে, আমাদের সম্বদ্ধে নিতান্ত সাধারণভাবে 

হুকুম দেওয়া ব্যতীত, কোথায় রাখিতে হইবে, কেমন করিয়া রাখিতে 

হইবে-__এ সকল কথা ভিরাজদ্দৌলা কিছুই বাঁলয়া দেন নাই। আমরা 
যেন পলায়ন কারতে না পারি,_বোধ হয় এই পর্ধ/যস্তই বলিয়া থাকিবেন । 

যাহারা এই কয় দিনের যুদ্ধকলছে চিরানদ্রায় আতভৃত হইয়াছিল, তাহাদের 
সহকারী সিপাহিগণ প্রাতশোধ লইবার জন্যই আমাদের এরূপ দর্গতি 
করিয়াছিল; ইহাই আমার ধারণা | 

“সন্ধ্যা হইল। অন্ধকার ঘনগতুত হইয়া আদিতে লাগিল। একজন 
প্রহরী আপিয়া আমাদিগকে একটি বিস্তৃত বারাদ্দার খিলানের কাছে 

বাঁসতে বলিল। সে স্থান অন্ধকংপ-কারাগার এবং প্রহরী-বারকের 

পাশ্চম দিকে । সম্মুখে ময়দান। সেখানে মশাল জরলাইয়া চারি পাঁচ 
শত গোলম্দাজ দাঁড়াইয়া ছিল। আমরা চাহিয়া দেখিলাম, চাঁরদিকেই 
আগুন লাগিয়া উঠিয়াছে। বড় তয় হুইল। সকলেই ভাবিলাম, 
আমাদিগকে পোড়াইয়া মারিবার জন্যই বুঝি এত লোক মশাল 



১৬৬ সিরাজদন্দৌলা 

লইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সাড়ে সাতটার সময় কতিপয় সেনানায়ক 
মশাল লইয়া প্রাচশর-সংলগ্ন কক্ষগুি তন্ন তন্ন করিয়া দোঁখতে লাগিলেন । 
তখন আর সন্দেহ রহিল না; আমাদের অনুমানই ঠিক হইল ভাবিয়া আকুল 
হইয়া উঠিলাম। ভাবলাম যে, শীঘ্র শীঘ্র অগ্নি-সৎকার শেষ কারবার, 

জন্য নিকটস্থ কক্ষগীলতেও অগ্নিসংযোগ করিতে আসিতেছে । তখন | 

সকলেই স্থির কারলাম,_-আর না,__এইবার প্রহরশীদগের উপর লাফাইয়া 
পাঁড়ব, তরবারি কাঁড়য়া লইব, সম্মঃখে যে কল গোলম্দাজ দাঁড়াইয়া 
আছে, তাহাদিগকে দদর্পে আক্রমণ করিয়া বারের ন্যায় জখবন[বিসর্জন 

কাঁরব,__কাপুরুষের মত রহিয়া রাহয়া আগুনে পহড়িয়া মরিব লা। 
বেলি, জেনকস ও রেভেলী বলিলেন, _-“সহগা এত বড় দু£সাহুসের কার্য 

করিয়া দি হইবে? আগে ব্যপার কি দেখিয়া আইস আমি একট 
উঠিয়া গিয়া দেখিতে লাগলাম ; কিস্তু যাহা দোঁখলাম, তাহাতে ভ্রম দুর 

হইয়া গেল। আমাদিগকে কোথায় রাত্রবাপ করিতে হইবে, তাহা স্থির 
কাঁরতে না পারিয়া, মশাল লইয়া স্থানাম্বেষণ কাঁরতেছে দেখিলাম যে, 
পাহারা-বারিকের ঘরগুলির অনুসন্ধান চলিতেছে । 

"এইথানে একজন *লাকের পাঁরচয় দিয়া রাখ । ইচ্ছার নাম িচ: 
ইনি কোম্পানগর কলিকাতার কুঠীর-কম্মকার ছিলেন । আগে ইহাকে 
কেবল বন্ধ; বাঁলয়াই সমাদর কারিতাম, কিস্তু বন্ধ আজ যেরুপ ব্যবহার 
করিলেন, তাহাতে অধিকতর সমাদর করা আবশ্যক । মুসলমানেরা যে 

সময়ে তুমুল কোলাহল কাঁরয়া দূর্গপ্রবেশ কারিতোছলঃ লিচ্ সেই অবসরে 
পলায়ন করিয়াছিলেন । অন্ধকার হইলে ফারয়া আনিয়া আমাকে চুপি 

চুপ বালিতে লাগিলেন যে, তান নদীতে নৌকা প্রস্তুত রাখিয়া আমাকে 

সংবাদ দিতে আঙিয়াছেন ; আমি পলায়ন করিতে প্রস্তুত কিনা? 

ফেবল তাহাই জাপিবার জন্য গুগ্তপথে দুর্গপ্রবেশ কারয়াছেন। সে 
গময়ে আমাদের কাছে আঁধক প্রহরী ছিল না? যাহারা ছিল তাহারাও 



শক! ১%৭, 

সন্দেহশন্য হইয়া দুরে দুরে পাদচারণা কারিতেছিল, ইচ্ছা থাকলে পলায়ন 
করিতে কোনরূপ অসুবিধা হইত না। কিন্তু যাঁহারা আমার আজ্ঞায় 
দুগরক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অবশেষে আমার সঙ্গে শতরুহত্তে বন্দী 

হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অসহায় অবস্থায় নবাবের হাতে সমপর্ণ করিয়া, 
একাকণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে প্রব্ত্ত হইল না। তখন লিচ: 

অবললাক্রমে বাঁলিয়া উঠিলেন, কেবল আমার জন্যই তানি ব্যাকুল 
হইয়াছিলেন ; আমিই যদি পলায়ন না করিলাম, তবে তিনি আর একাকণ 
পলায়ন করিবেন কেন ? বলা বাহুল্য কাহারও পলায়ন করা হইল না। 

“যাহারা এতক্ষণ স্কান খজয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা আঁপিয়া 

পাছারা-বারিকের বামপাশ্বশ্থ গৃহমধ্যে প্রবেশ কারবার জন্য আমাদিগকে 

আদেশ কারতে লাগল । সেই বাঁরকে িপাহধীদগের নিদ্রার জন্য 
কতকগুলি তক্তাপোষ ছিল, বায়হ-সমাগমেরও অসুবিধা ছিল না;--তাবি- 

লাম বুঝি সমুদয় দিনের রণশ্রাস্ত দূর কারবার সদুপায় হইল; সেইজন্য 
ইচ্ছাপহবর্বক তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। এই বারিকের ভিতর 
দিয়াই অন্ধকৃপ-কারাগারের প্রবেশ-দ্বার। কতকগৃদি দিপাহী বন্দুক 
উঠইয়া সেই অন্ধক্পে প্রবেশ কারবার জন্য ইঙ্গিত করিতে লাগিল। 

নিরম্ত্র দেহে সে ইঞ্গিত অবহেলা করিতে সাহস হুইল না। ঘাহারা পশ্চাতে 
ছিল, তাহারাও প্রবলবেগে ঠোঁলয়া আসিতে লাগিল। সম্ম:খের তরঙ্গ 

যেমন পশ্চাতের তরঞ্গাঘাতে কেবল সম্মুখের দিকেই ছুটিয়া চলে, আমরাও 
সেইর্প তাড়াতাড়ি পাড়াপাড়ি কাঁরয়া অন্ধক?পের মধ্যে প্রবেশ কারিতে 

লাগলাম । সে অন্ধক্প যে এত ক্ষুপ্রায়তন তাহা জানিতাম না; আম্মি 
কেন, দুই একজন লৈনিক ভিন্ন কেহই তাহা জািতেল না। খাদ জানিতাম 
ষে নত্যসত্যই তাহা অন্ধক্প, তবে বরং আদেশ লগ্ন করিয়া প্রহাবিহস্তে 
অশবনাবিসঙ্্জন কারভাম ; তথাপ সে অদ্ধকৃপের মধ্যে ইচ্ছাপ্বর্বক 

পদার্পণ করিতাম না ।. 



১৬৮ সিরাজদ্দৌলা 

“আমি সর্বাগ্রে প্রবেশ করিলাম । সঙ্গে সঙ্গে বেলি, জেনকস:, কুক, 

কোল, স্কট; রেতিলি এবং বৃকাননও প্রবেশ করিলেন । স্বারের নিকটেই 
জানালা ; আমি প্রবেশ করিয়া সেই জানালার ধারে আশ্রয় পাইলাম । 
কোল্স্ এবং স্কট উভয়েই আহত $ সুতরাং তাহাদিগকে সেখানে 

ডাঁকয়া লইলাষফ। আর আর সকালে আমাদের আশে-পাশে যে 
যেখানে পারিল, ঘিরিয়া দাঁড়াইতে লাগল। দরজা বদ্ধ হইল। আটটা 
বাঁজিয়া গেল। 

“এইর্পে রণ-পাঁরশ্রাস্ত ১৪৬ জন হতভাগা নিদারুণ নিদাঘস্তপ্ত 

অন্ধকার রজনীতে বায়ুলম।গম-বিরহিত ১৮ ফুট আয়তনের একটি ক্ষুদ্র 

কক্ষে বন্দী হুইল । একটি মাত্র দ্বার, তাহাও উত্তরদিকে | দুইটিমাত্র 
জানালা, তাহা ও লৌহশলাকাবেণ্টিত! একটু যে শীতল বাতাস পাইব, 
তাহারও উপায় নাই ! এই অবস্থা স্মরণ কাঁরলে, আমাদের দুংখ-দুদ্দশা 

[িয়ৎপাঁরমাণে অনুভব করা সহজ হইবে। 
“আমাদের ঘে কত না দুগণত হইবে, তাহার ভয়াবহ দৃশ্যপট যেন 

চক্ষূর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল; কারাকক্ষের আয়তন দেখিয়াই 
চক্ষুঃশ্ির হইয়া গেল। সকলে মিলিয়া রদদ্ধদ্বার ভাশ্গিয়া ফেলিবার জন্য 

চেষ্টা কারতে লাগিল»-__কিস্তু পে প্রচণ্ড বিক্রম বিফল হইল; দ্বার 

খলিল না। 

“তখন ক্রোধাদ্ব-কলেবরে সকলে মিলিয়া উন্মস্তের মত আস্ফালন 

করিতে লাগল । আমি দেখিলাম সে নিন্ষল ক্রোধে কেবল শরীর মন 

শশঘ্ব শীস্র অবলত্ত হইয়া পড়িবে । সুতরাং শাস্ত হইবার জন্য বারংবার 

অনুরোধ করিতে লাগিলাম । 

“নকলে শাস্ত হইলে, অবপর পাইয়া কিংকর্তব্য চিস্তা কারবার চেষ্টা 
করিতেছি, এমন সময়ে পার্বন্ছ আহত বন্ধন্বয় মন্ত্যু-যাতনায় বিকট 
আর্তনাদ কারতে লাগিলেন | নানা ভাবে মানুষকে দেছ্ত্যাগ করিতে 



অন্ধকৃপে প্রবেশ ১৬৯ 
দোখিয়া এবং সব্বদা মৃত্যুকাছিনীর আলোচনা করিয়া, মৃত্যুচিস্তা অত্যন্ত 

হইয়া গিয়াছে । নিজের জন্য ভয় হইল না; কিন্তু সহকারীদিগের যন্ত্রণা 

“দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। 

“পাহারাওয়ালাদের মধ্যে একজন বদ্ধ জমাদার ছিল ; মুখ দেখিয়া 

মনে হইল, সে যেন আমাদের মণ্ম-যাতনায় কাতরতা অনুভব করিতেছে । 

তাহা দেখিয়া কথাঞ্চৎ সাহস হুইল। তাহাকে জানালার কাছে ডাকিয়া 

আনিয়া বলিলাম ষে, স্থানাভাবে আমাদের বড়ই পুগণত হইতেছে ? সে যদি 
অন্ততঃ অন্ধেকে লোক আর একটি ঘরে রাখিতে পারে, তবে প্রভাত 

হুইবামাত্র সহত্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবে । জমাদার চলিয়া গেল, কিন্তু 

একটন পরে ফিরিয়া আপিয়া বালিলঃ__”অসম্ভব 1” আমি তাবিলাম, 

পারিতোধিকের অঙ্ক বুঝি কম হইয়াছে । তখন দুই সহল্র মুদ্রার প্রলোতন 

দেখাইলাম। জমাদার আবার চলিয়া গেল। কিন্তু এবার ফিরিয়া আদিয়া 

বালিল,_-“একেবারেই অসম্ভব ! নবাব নিদ্রাগত। তাঁহার অনুমাতি ন। 
লইয়া এমন কায্যে কে হস্তক্ষেপ করিবে ? আর তাঁহাকে যে জাগাইবে এমন 

সাহসই বা কাহার 1” 
“এতক্ষণ অনেকেই শান্ত হইয়াছিলেন, [কস্তু সকলেরই বিলক্ষণ ঘদ্ত্রণা 

আরম্ভ হইয়াছিল | অঞ্পক্ষণের মধ্যেই সব্বশরশীর এরুপ ঘম্মশক্ত হইয়া 
উঠিল যে, না দেখিলে অনুমান করা অসম্ভব | শরাঁরের রক্ত যেন একেবারে 

জল হুইয়া বাছির হইতে লাগিল । ধারা হইয়া ঘম্ম“শ্রোত ছহটিয়া চলিল। 
সকলেই পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িলাম । 

“নয়টা না বাজিতেই পিপানা ও *বাসকণ্ট অপহ্য হুইয়া উঠিল। একে- 

বারে বায়রোধ হইলে বরং ভাল হইত, তৎক্ষণাৎ সকল যাতনার অবসান 

হইত! তাহা হইল না। যে পরিমাণে বাতাস পাইতে লাগলাম, তাহাতে 
"লা বক্ত্রণার অবসান হইল, না জণবন-ধারণের পুবিধা হইল । 

“আর পিপাসা সহ্য কারতে পারিলাম না । "বাসকম্টও বাড়িয়া উঠিতে 



১৭৯ সিরাজদ্দৌল! 

লাগিল। দশ মিনিট থাকিতে না থাকিতেই বুকের মধ্যে খিল ধারয়া 

আদিতে লাগিল। সে মম্ম-্যাতনা আর অধিকক্ষণ সহ্য করিতে পারিলাম 

না। উঠিয়া দাঁড়াইলাম? কিন্তু পিপালা, *বাসকণ্ট এবং বুকের ব্যথা যেন 
বাড়িয়া উঠিল । তখনও সংজ্ঞা ছিল, কিন্তু হায়! সংজ্ঞা বিলহপ্ত হুইয়া 
শীস্ঘ শীষ্র মৃত্যু হইতেছে না কেন,__-আার কত কষ্ট সাঁছব,_-আর কতক্ষণে 
মৃত্যু আপিয়া সকল যদ্ত্রণার অবসান করিবে,_-এই চিস্তায় ক্রমেই অবসঙ্গ 
হইতে লাগিলাম । একট বাতাস, _-একটন বাতাল+--আর কিছ না, 

কেবল একট? বিশংদ্ধ বাতাপ ;₹__মনে হুইল বুঝি একট; বাতাম পাইলেই 
সকল যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে । তখন দ্বিগণবলে লোক ঠোঁলয়া 

জানালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগলাম | লোকে পাড়াপাডি করিয়া জানালা 

ঘাঁরয়া দাঁড়াইয়া আছে; সুতরাং জানালার শিকটে পেশছিতে পারিলাম 

না। জানালার ধারে এক-মারি লোক, তাহার পর আর এক সারিঃ-- 

তাহার পরে আরও এক সারি! অনেক চেষ্টায় সেই তৃতীয় সারিতে 

একট.মাত্র স্থান পাইলাম ; দেখান হইতেই হাত বাড়াইয়া জানালার গরাদে 
চাঁপিয়া ধরিলাম । 

বেদনা এবং *বামকম্ট যেন দুর হইয়া গেল, কিন্তু পিপাসা একেবারে 

অঙহ্য হইয়া উঠিল। এতক্ষণ নগরবে সকল কষ্ট বছন করিতে ছিলাম $-- 

আর পাঁরিলাম না! একেবারে অধীর হইয়া মপ্ম“বেদনায় আর্তনাৰ করিয়া 
উঠ্িলাম,__ঈশ্বরের দোহাই ! আমাকে একটু জল দাও ! সাড়াশধ্দ না 
পাইয়া সকলেই ভাবিয়াছিল, আমি বুঝ বছুক্ষণ পঞ্চত্বলাভ করিয়াছি । 

কস্তু সাড়া পাইবামাত্র সেই পরাচিত কণ্ঠম্বরে উত্তোজত হইয়া সকলেই 
সেই মতত্যুষৎ্ত্রণার মধ্যে “জল দাও,” “আল দাও” বলিয়া আমাকে জলদান 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। 

*্প্রাণ ভাঁরয়া জলপান করিলাম । কিস্তু সে অতপ্ত পিপাসা কিছুতেই 
তাঁগচলাভ করিল না। তখন জলপানে বিরত হইয়া ঘল্মীবন্দ; সংগ্রহ কারয়া 



একটু বাতাস-_-একটু বাতাস ১৭৯ 

ওষ্ঠাঁসঞ্চনের চেষ্টা করিতে লাগিলাম । হায়! হায়! সে ঘম্মাবন্দুর 
বিদ্দুমাত্রও মাটিতে পাঁড়িয়া গেলেঃ কত কষ্টই বোধ হইতে লাগিল । 

“সাড়ে এগারোটার মধ্যেই কলে বিকারগ্রস্ত হইয়া উঠিল। কেছ 
কেহ এমন উন্মত্ত হইয়া উঠিল যে, আর কিছুতেই শাস্ত করা গেল না! 
যাহারা জানালার আশ্রয় পাইয়াছিল, কেবল তাহারাই কথাঞ্চৎ শাস্তভাবে 

দাঁড়াইয়া রহছিল। বাতাস, বাতাস, আর একটন বাতাদ”--আরও 
একটু বাতাস, _চারিদ্িক হইতেই কেবল এই মণ্মভেদখ আর্তনাদ ! গুলি 

করিয়া মার--আমাকে আগে মার-আমাকেই আগে মার-_চারাদিক 

হইতে কেবল এই ভয়ঙ্কর কোলাহল ! অনেকে প্রহরশর্দিগকে উত্তেজিত 

কারবার জন্য, নবাব এবং মাপিকচাঁদের নামোল্লেখ করিয়া অকথ্য তাবায় 

গালিগালাজ করিতে করিতে উন্মস্বের মত জানালার উপর আছড়াইয়া 

পড়তে লাগল | যাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িল, তাহারা গৃহমধ্যে লহকারণ- 

দিগের শবদেহ আিগ্গন করিয়া চিরনিদ্রায় আতভুত হইতে লাগিল। 

যাহারা জীবিত রাহল, তাহারা জানালা আক্রমণের জন্য প্রচগ্ডবেগে 

সহকারণী্দগকে পদদলিত কাঁরয়া ছটিয়া চলিল। কেহ দাঁডাইয়া, কেহ 
কাহারও কাঁধের উপর চড়িয়া প্রাণপণে জানালার গরাদে চাপিয়া ধরিতে 

লাগিল; তখন আর কাহার দাধ্য যে তাহাদিগকে সরাইয়া দেয়! আমার 

কাঁধের উপর যেন পাধাণ চাপিয়া পঁড়ল। গুর্ভারে অবনত হইলেও 

পারভ্রাণ নেই + যে দুগরন্ধ ! যেন নাসার জুলিয়া উচিতে লাগিল । 
“এমন নিদারূণ পরীক্ষায় পড়িয়া ধন্মবদ্ধি স্থির রাখিতে পারিলাম ল। 

সহসা মনে হইল, আমার কাছে একখাণি ছযীরকা রহিয়াছে ফেল? সেই 
ছুরিকা বাহির করিয়া শিরা-উপশিরা খণ্ড খণ্ড করিবার আয়োজন 

করিলাম ! অকল্মাৎ যেন ধৈর্ধ্য ও সাহষুতা প্রত্যাবন্তন কাঁরল। 
কাপুরুষের ন্যায় আত্মহত্যা করা বড়ই নপচকার্যয বলিয়া মনে হইতে লাগিল । 

তখন প্রায় দুইটা বাজে-বাছধে। এর্প তাবে আর অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া 



১৭২ পিরাজদ্দৌলা 

'খাঁকতে পারিলাম না। আমার কাছে কেয়ার) নামক একজন নৌ- 
সৈনানায়ক দাঁড়াইয়া ছিলেন | [তানি লমস্ত দিন অতুল বিক্রমে দুর্গরক্ষা 
করিয়াছিলেন । তাঁহাকে আমার স্থান অধিকার করিবার জন্য আহ্বান 

কাযা আমি গৃহমধ্যে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিতে কৃতসংকষ্প হইলাম । 
কেয়ার ধন্যবাদ দিলেন ? কিন্তু তিনি আর আমার স্থান অধিকার করিতে 

পারিলেন না--আমার কাঁধের উপর একজন ওলম্দাজ বসিয়াছিল, স্বানটুকু 

দেই অধিকার করিয়া ফোঁলল। কেয়ারী তাঁহার বিশালবাহ বিস্তার 

করিয়া, ভিড় ঠোঁলয়া আমাকে গৃহমধ্যে টানিয়া আনিলেন ; িস্ত: তাঁহার 
সকল শান্তি সহসা ভাডিয়া পঁড়ল? দেখিতে না পোখিতে কেয়ারা সহলা 

পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন । 
“গৃহমধ্যে আিলেও কিছুক্ষণ কথাঞ্চৎ সংজ্ঞা ছিল। তখন কিন্ত; 

যাতনা-বোধ ছিল না। তাহার পরে সকল সংজ্ঞা বিল:প্ত হইয়া গেল। 
প্রভাতে কুক- সাহেবের প্রস্তাবে লাসংটন এবং ওয়ালকট্ মৃতদেহের ভিতর 

হইতে আমাকে টানিয়া বাছির করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তখন একেবারে 

সংজ্ঞাহীন । তাহার পর প্রভাতের শীতল বাতাস লাগিয়া চেতনাশক্তি ধাঁরে 

ধরে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল ।” * 

২১শে জুন প্রাতঃকালে নবাব সিরাজদ্বৌলা যখন হলওয়েলকে 
ডাকিয়া পাঠাইলেন, প্রহারগণ তখন দদ্বশার কথা জ্ঞাপন কারিল। 

হলওয়েল নিজেই লিখিকা গিয়াছেন যে, তাঁহাদের পহদ্্রশার কথা শুনিবা- 

মাত্র দিরাজদ্বৌলা তাঁহাকে কারামুক্ত করিয়া জীবনরক্ষা কারয়াছিলেন। 
হল:ওয়েল যখন নবাব দরবারে উপনণত হইলেন, তখন তিশি একরুপ 

শরক্িহীন,__শুহ্ককণ্ঠে জিহ্বার জড়তা বৃদ্ধি হইয়া বাকশাক্ত রহিত 

কাঁরয়া দিয়াছে । হলওয়েল লিখিক়া গিয়াছেন যে, তাঁহার দহদ্দশা দেখিয়া 
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উমির্টাদের উত্তেজনা ১৭৩ 

পিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে বাবার জন্য আসন দান করিয়া জলপান করিতে, 
দিয়াছিলেন। ইংরাজদিগের রাজকোষ কোথায় লূক্কায়িত আছে, হলওয়েল 
তাহার কিছুই বলিতে পারিলেন না। রাজা মাণিকচাঁদ তাঁহাকে এবং 
তাঁছার তিনজন নঞ্গীকে উঠাইয়া লইয়া বধ্দীবেশে মনু্শিদাবাদে প্রেরণ 
করলেন ; আর আর সকলেই মুক্তিলাত করিল। 

হুলওয়েল এবং তাঁহার সঞ্গিগণ কারারুদ্ধ হইলেন কেন, সে কথা 
হলওয়েল নিজেই প্রকাশিত কায়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, উমিচাঁদের: 

উত্তেজনায়, রাজা মাণিকচাঁদের আদেশেই তাঁহারা বদ্দীভাবে মুশি্দাবাদে 
প্রেরিত হইয়াছিলেন; 'সিরাজদ্দৌলা তাহার জন্য কিছুমাত্র অপরাধ” 
নহেন। হলওয়েলের বিশ্বাস এইরূপ যে, উমিচাঁদ কারারুদ্ধ হইয়া যে. 

সকল মম্মপণড়া ভোগ কারয়াছিলেন, তাহার প্রাতিশোধ লইবার জন্য এইরূপ 
ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | উমিচাঁদ যে নিতান্ত অন্যায় উৎপশাড়িত হইয়া- 

ছিলেন, সে কথা হলওয়েলও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন । সুতরাং 

হলওয়েলের অনুমান সত্য হইলে, তাহার মছিত দিরাজদ্দৌলার কিছ:মাত্র 
সম্পর্ক ছিল না। উমিচাঁদ পে সময়ে শোকে-তাপে জজ্জরত ! যাঁহারা 

সন্দেহবশে তাঁহাকে ধনেবংশে বিনষ্ট করিয়াছিলেন, উমিচাঁদ যে তাঁহাদের 

জন্য বখকিঞ্চিৎ উৎপশড়নের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা একেবারে অন্বাভাবিক 

নহে। কিন্তু ম্বাতাবিক হইলেও প্রমাণাতাৰ ;--একমাত্র হলওয়েলের 
অনুমানই যাহা কিছ: প্রমাণ ! * 
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যোড়ণ গরিচ্ছ 
অন্ধকুপ-হত্যা-_রহত্তানির্ণয় 

যে অন্বকংপ-ছুত্যার লোমহয'ণ অত্যাচারকাছিনগ ্ভ্যজগতের নিকট 

নবাব দিরাজন্বৌলাকে নরশোশিতলোলপ ন্শংস নরপাতি বলিয়া শত কলচ্ে 
কলগ্কিত করিয়া বাখয়াছে, দুত'গ্যক্রমে এদেশের 'মধিবাধীদিগের নিকট 

তাহার আস্তিত্ব পস্তও মব্ব'জনসম্মত, মন্দেহশন্য ধীতিহাপিক পত্য বলিয়া 

পরগাঁণত হইতে পারে নাই। * 

এ কালের লোকের কথা বলিতে চাহি না ;--আমরা একালের লোক, 

ইংরাজ-ইতিহাসলেখকপিগের বর্ণ নালালিত্যে বিমগ্ধ হইয়া, অন্ধকৃপন্হত্যার 

* সম্প্রতি নবাবী আমলের বাঙ্গালীর ইতিহাসে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়া- 

ছেন,--“হলওয়েলের ভ্বলন্ত বর্ণায় অন্ধকৃপ-হত্যার কাহিনী কিয়ৎ পরিমাণে 
অতিরঞ্জিত হইলেও ঘটনা একেবারে অশ্বীকার করিবার উপায় নাই।” এই মতের 

উপর নির্ভর করিয়া তিনি সন্দিহান বেখকবর্গকে ভ্রান্ত বলিয়াছেন কিন্ত ঘটনাটা! 

কি? ১৮ ফুট ঘরে ১৪৬ জনের অবরোধ ও তঞ্জনিত ১২৩ জনের অকাল-মৃত্যুই কি 
ঘটনা নহে? যদি তাহাই ঘটনা! হয় এবং তাহারই নাম অন্ধকুপ-হত্যা হয়, তবে 

ইতিহাসে সে ঘটপার প্রমীণ পাওয়া বায় না। যে ঘটনার প্রমাণ পাওয়া বায় তাহ। 
অন্ধকৃপ-হত্যা নামে কথিত হইতে পারেনা । রাম নাই রামায়ণ, ১৪৬ জন অবরন্ধ 

হইয়া ১২৩ জন নিহত--ইহা। মিথ্যা বাঁ অতিরঞ্জিত--তখাপি তাহীয় নাম অন্ধকৃপ- 

হত্য|!! অল্পদিন হইল, অন্ধকুপ-হত্যার উতিহাসিক প্রমাণাঁবলীর সমালোচন! করিয়া 
ভীযুক্ত জে, এইচ, লিটল্ কলিকাঁত! হিষ্টর়িকাল সোসাইটিয় পত্রিকায় হলওয়েলের 

কাহিনীকে £1280810 ০৪৪ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন 1--8570881 28৪৮ 850 
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অন্ধকৃপ-হত্য! ও মুসলমান লিখিত ইতিহাস ১৭৫ 

'শোকসমাচার পাঠ কারতে করিতে, কতবার পাশ্বুনয়নে হাহাকার 

করিতেছি; কত ছন্দোবন্ধে কবিতা রচনা করিয়া ম্বজাতিসমাজে সেই 

শোকসমাচার প্রচারিত কাঁরয়া সহদয়তার পরিচয় প্রদান করিতোছ ; 

কখন বা রঞ্গষঞ্জের সুশিক্ষিত আতিনেত্দলের নাট্যনৈপহশ্যে আত্মহারা 

হইয়া, পানরাথি নিবিড় নৈশ আকাশের পানে” শত বিভীষিকা-মৃর্ভিতে 
বারংবার শিহরিয়া উঠিতেছি। যাহারা সেকালের লোক, যাঁছাদের চক্ষুর 

লম্মুখে ইংরাজ-বাধ্গালশর কুটিলকৌশলজালে পিঞ্জরাবন্ধ হইয়া, সিরাজদ্দৌলা 
ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা কিন্ত; এই অন্ধকদপ-হত্যার 

বিদ্বুবিসর্গও জানিতেন না। 

মসলমানদিগের ইতিহাসে অন্ধকংপ-হত্যার নামগন্ধও দেখিতে পাওয়া 

যায় না।* সাইয়েদ গোলাম হোসেনের রচিত “মৃতক্ষরীণ” গ্রন্থ 

সেকালের সব্বজনসমাদত সবস্ততত ইতিহাস ;-তাহাতে লিরাজদ্দৌলার 
অনেক কুকশীর্তর উল্লেখ আছে, ইংরাজদিগেরও অনেক দহ৫খ-দৈন্যের 

সমাচার আছে ? কিন্তু সমগ্র মৃতক্ষরণ গ্রন্থে, আকারে ইঠ্গিতেও, অন্ধ" 
কৃপ-হুত্যার উল্লেখ নাই ।+ হাজি মনস্তাফা নামধারণ সুবখ্যাত ফরাসশী- 
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অন্ধকূপ-হত্য। সম্বন্ধে প্রকৃত এতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিবার উদ্দেস্টে ১৯১৬ খৃষ্টাবের ২৪শে 
মার্চ তারিখে কলিকাতা হিষ্টরিক্যাল সোনাইটির উদ্ভোগে এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহে 
একটি বিচার-সন্ভ1 আহত হইয়াছিল । এ সভায় মাননীয় এফ, দে. মৌনাহান, শ্রীযুক্ত লিটল্ 
এবং বর্তমান গ্রন্থকার অদ্ধকুপ-হৃত্যা কাহিনীকে কেন এতিহাসিক ঘটন। বলিয়! স্বীকার কর! 

খাঁর না, তাহা প্রমাণ পক্গোগে বুঝাইয়! দিয়াছিলেন। 



১৭৬ সিরাজদ্দৌল! 

পাঁণ্ডত মুতক্ষরীণের যে সুবৃহৎ অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি 
টকাচ্ছলে লিখিয়া রাখিয়াছেন যে, “সমসামায়িক বান্গালশদিগের নিকট 
সাবশেষ অনুসন্ধান করিয়াছেন, _অন্যলোকের কথা দুরে থাকুক, নিজ 

কলিকাতার অধিবাসশরাই অন্ধকুপ-হত্যার সংবাদ জানিত না।” যাহাদের 

বুকের উপর এরুপ ভয়ানক হত্যাকাণ্ড দংঘটিত হইয়াছিল, তাহারা ইহার 
কিছুই জানিল না ;-ইহা ফি আদৌ সম্ভবপর হইতে পারে ? শুধু তাহাই 
নহে-_হতাবশিষ্ট ইংরাঙ্গণ মুক্তলাত করিয়া কলিকাতার কুটশরে-কুটণরে 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন ; তাঁহারাও কি এই শোকসমাচার রটনা করিতে 
ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন ? 

মুসলমানের কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহারা না হয় স্বজাতিকলৎ্ক বিলুপ্ত 

কারবার জন্য ম্বরচিত ইতিহাস হইতে এই শোচনীয় কান সযত্বে দুরে 

রাখিতে পারেন । িস্তু যাঁহারা নিদারুণ য্ত্রণায় মম্মপণড়িত হইয়া 
অন্ধকপ-কারাগারে জগবনবিসঙ্জন করিলেন, তাঁহাদের ম্বদেশীয় স্বজাতায় 

দমসামায়ক ইংরাজদিগের কাগজপত্রে অন্ধকংপ-হত্যার নাম পযণ্স্তও 

দেখিতে পাওয়া যায় না কেন? 

রণপলায়িত ইংরাজ-বীরপুরুষগণ পল্তার বন্দরে বিয়া দিন দিন যে 
সকল গ:গুমদ্্রণা করিতেন, তাহার বিবরণ-পতুস্তকের কোন স্থানেই অন্ধকৃপ- 
হত্যার উল্লেখ নাই । সুদুর সমুদ্রকূলে বসিয়া মাদ্রাজের ইংরাজমণ্ডলী 

কাঁলকাতার পুনর্দ্ধারকল্পে ঘে সকল বাগৃবিতগ্ায় দীর্ঘকাল আতিবাহিত 

করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও অন্ধকহপ-হত্যার উল্লেখ নাই। মাদ্রাজের 

ইংরাজ-দরবারের অনুরোধ-রক্ষার্থ দ্রাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আরকটের 
নবাব বাহাদুর সিরাজদ্দৌলাকে যে পত্র লিখিয়া পাগইয়াছিলেন, তাহার 

মধ্যে অন্ধকুপ-হুত্যার উল্লেখ নাই। মাঞ্জাজ-দরবারের সব্বময় কর্তা শীল 
জ্ীধুক্ত [পগট. সাছেব বাহাদুর [সিরাজন্দৌলার [নিকট তর্জজলগঞ্-নপণ“ পত্র 
[লখিয়া কর্ণেল ক্লাইবকে বঙ্গদেশে পাঠইয়া দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যেও 



ফ্লাইবের প্রথম ও শেষ পত্র ১৭৭ 

অন্ধকৃপ-হত্যার উল্লেখ নাই । ক্লাইব এবং ওয়াট-সন বঞ্গদেশে শুভাগমন 

করিয়া, পলাশীযুদ্ধের অব্যবহিত পহবর্ পর্যন্ত সিরাজদ্দৌলাকে যত সুতীব্র 
সাময়িক লিপ লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে অন্ধকুপ-হত্যার উল্লেখ নাই ! 
[িরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজদিগের যে আলনগরের সান্ধ সংস্থাপিত হয় 
তাহার মধ্যেও অন্ধকপ-হত্যার উল্লেখ নাই । % 

কাঁলকাতার পুনরদদ্ধার-ক্পে যাঁছারা একে একে মান্াজ হইতে 
বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই নবাব সিরাজদ্দৌলাকে 
পত্র লিখিয়ছিলেন। অদ্ধকংপ-হুত্যা সত্য হইলে ইহাদের প্রত্যেকের পত্রেই 
সে কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যাইত। মেঞজজর কিলপ্যালস্রিক 

সবববপ্রথম পত্র লিখেন+--তাহাতে অন্ধকুপ-হত্যার উল্লেথ নাই ।1+ করেল 

কলাইবের প্রথম পত্রে এবং পলাশশর ঘৃদ্ধে রঅব্যবছিত পহব্রের লিখিত তজ্জরন- 

গর্্জনপুর্ণ শেষ পত্রেও অন্ধকৃপ-হত্যার নামগন্ধ দেখিতেপাওয়াষায় না।! 

* আলিনগরের সন্ধিপত্রে অন্ধকৃপ-হত্যার উল্লেখ নাই বলিয়া একজন ইংরাজ 
ইতিহাসলেখক মর্শমবেদণায় লিখিয়া গিরাছেন যে, 2০ 8৪025180 00 8৪ 

06911099102 6006 869058198০1 6179 131901 [019 820 6009 87059006 
০0 80 79709191012 102 6015 10010096 19 6179 £198698৮ 808078] 
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1106526)098001106 51780 11950. 10800610080. -15001568290580%, 
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১৭৮. সিরাজদ্দৌল! 

পিরাজদ্দৌলাকে [সিংহাসনচন্যুত করা হইল কেন, তাঁঘবয়ে ক্লাইব কোর্ট অব 
ভিরেইরকে যে পত্র লাখিয়াছিলেন, তাহাতেও অন্ধকপ-হত্যার উল্লেখ 
মাই।* স্বয়ং হলওয়েল ১৭৬* খষ্টাব্দের ৪ঠা আগঞ্টের বৈঠকে পঁসলেক্ট 

কাঁমটি”র সম্মুখে ১৭৫৭ খষ্টাব্রের রাজবিপ্রব সম্বন্ধে যে মস্তব্যালাঁপ পাঠ 
করেন, তাছাতে ম্পষ্টাক্ষরে অন্ধক্প-হত্যার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 

যায় না)-_কেবল ইহাই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সিরাজদ্দৌলা নিদ্দয়র্পে 

ইংরাজর্দিগের আনিষ্ট করিয়াছিলেন বাঁলয়া ইংরাজেরা গরজে পাঁড়য়াই 
তাঁহাকে সিংহাসনচয্যুত কারবার জন্য বড়যক্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন ।+ ইহার 

মধ্যেও অন্ধকংপ-হত্যার প্রাতিহিংসা-নাধনের দ্টুসণ্কম্পের কথা দেখিতে 

পাওয়া যায় না। কেবল পরবত্র্ঁ ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, 

অন্ধকপ-হত্যার প্রতাছংসা সাধনাথে ক্লাইবের শুতাগমন এবং তঙ্জন্যই 

(00000805800. 16 জা০০] 109069£ 109001009 110) 00 9100 1719 10959 
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9076707, 

ক্লাইবের শেষ পত্রখানি এইরূপ 2-7709 20201719 £7:686 761)06961010 107 
1990199 800. 191010001 00991580098 ০01 1019 ০20, 19 108,0 109812 
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"81091685576 এই 25051 15352195 কি অন্ধকৃপ-হত্যা, না ইলওয়েল ও তাঁহার 

সঙ্গিগণ্রে মুশিদাবানের কারাবান, না পলারিত ইংরাজদিগের পল্তার অন্নকষ্ট ? 



আলিনগরের সন্ধি ১৭৯ 

সিরাজদ্দৌলার অধঃপতন ! * সমসামায়ক কাগজপত্রে কেবল বাণিজ্যের 

ক্ষীত এবং কোম্পানীর দুগণীতর কথাই বিবিধ বিধানে বিবৃত রাহয়াছে ;-- 

অন্ধক্প-হত্যার বা নরহুত্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না ! 

মশরজাফরের সঙ্গে ইংরাজদিগের যে সা্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে 

ইংরাজেরা প্রত্যেক শ্রেণীর ক্ষতিপৃরণের জন্য কড়ায়-গণ্ডায় অঞ্কপাত 
করাইয়া লইয়াছিলেন। যাহারা নিদারুণ মন্মযাতনায় অন্ধকংপে জীবন 

বিসঙ্জন করিয়াছিল, সগ্ধিনর্তে তাহাদের স্ব্রী-পুত্রের জন্য কপদ্দকও 

লিখিত হয় নাই কেন? এই সকল দৌখিয়া-শহানয়া অনেকের ধারণা 
হইয়াছে যে, অন্ধকপ-হত্যাকাহিনখ নিতান্তই কাহারও রচাকথা। 

অন্ধকৃপ-হত্যাকাহছিনী কবে, কাহার কৃপায় জনসমাজে প্রচারিত 

হইয়াছিল-_সে হইীতিহাসও সাবশেষ রহস্য-পাঁরপহ্ণ | হলওয়েল সাহেব 
তাহার প্রধান প্রচারক । ১৭৫৭ খঙ্টাধ্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 

হলওয়েল তাহার প্রিয়বন্ধহ উইলিয়ম ডোভিস্কে ষে পত্র লিখেন, তাহাতেই 

অন্ধকপহুত্যার প্রথম এবং শেষ বিস্তৃত পরিচয় ! হলওয়েল ১৭৫৭ খণ্টাব্নে 

“সাইরেণ” 1 নামক পোতারোহণে বিলাতযাত্রাকালে অনন্যকম্মণ হইয়া এই 
বিষাদ-কাছিনগর রচনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পৃব্র্বে ইহা 

যে জনসমাজে পাঁরচিত হইয়াছিল, পেরুপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

পলাশশর যদ্ধাবসানে ভারতপ্রবাসী ইংরাজ-বণিকের অপক্ণীণ্থির উল্লেখ 

করিয়া ইংলগ্ডের নরনারী যখন তুমুল কোলাহল উপাস্িত করিল, সেই 
সময়ে (তৎপৃবের্বে নহে!) এই পত্রখানি জনপগাধারণের নিকট প্রথম 

প্রকাশিত হুইল । ইংলগ্ডের নরনারশ নরপিশাচ পিরাজদ্দৌলার নামে 
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১৮৬ সিরাজদ্দৌল! 

শিহারিয়া উঠিল ;__ইংরাজের কুকণীর্তর কথা বিল্মৃতিগর্ভে [বিলশন হইয়া 

গেল +-_পিরাজ্দদ্ৌলার কলগ্ককাহিনগতে সভ্যজগৎ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। * 
যে উদ্দেশ্যে অদ্ধকংপ-হত্যার করুণ-কাছিনশ সভ্যজগতে প্রচারিত 

হইয়াছিল, তাছা যখন সৃসদ্ধ হইয়া গেল, তখন আর কেহ তাহার লত্য- 
মিথ্যার আলোচনা করিলেন না। কালক্রমে সেই সকল কথা ইংরাজ- 
লিখিত ইতিহাস-পচ্ঠায় িরাজদ্নৌলার শতধিককৃত দত্ত নামের সঙ্গে 

চিরসংযুক্ত হইয়া, পরবত্তণ লেখকসম্প্রদায়ের ক্পনাপ্রবাছ খরতর করিয়া 
দিয়াছে । আজ বহুবৎসরের বিল:প্ত কাহিনীর চিতাতস্মাচ্ছন্ন জীর্ণ কঞ্কাল 

আলোড়ন করিয়া কে তাহার রহস্যতেদ করিবে? যে সন্দেহ মুতক্ষরণণের 

অন্বাদক ফরাসী পাঁগুত হাজি মুস্তাফাকে বিল্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল, লে 

সন্দেহ আর দুর হইল না। যতই আলোচনা হউক, ইতিহাসলেখকদিগের 
নিকট অন্ধকৃপ-কাহিনখ চিরদিনই সন্বেহপহর্ণ থাকবে $ কেবল কম্পনানিপংণ 

তারতশর বরপুত্রগণ কখন কখন বিমুত্ত, গগনের নক্ষত্র-লোক হইতে 

*. ১৭৫৬ খু্টাব্দের নবেম্বর মাসে পল্তার পত্রে হলগয়েল কি লিখিয়াছিলেন, 

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাহা উদ্ধৃত করিয়াও লিখিয়াছেন যে, ডেডিসের পত্রকে 

অন্ধকূপ-হত্যার প্রথম বিবরণ বল] ভুল হইয়াছে । ১৪৬ জন বন্দীর মধ্যে :২৩ জন 
নিহত হওয়ার কথা ডেভিসের লিখিত পত্রেই প্রথম প্রচারিত হয়। তৎপূর্বে 

পল্তাঁপত্রে কেবল অবরুদ্ধ হইয়া অকথ্য কষ্ট পাওয়ার কথা ছিল, কাহারও নিহত 

হওয়ার কথা ছিল নী; ১৪৬ জন অবরুদ্ধ হওয়ারও কোন উল্লেথ ছিল না, যথা £-- 
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09901313820155 ”*--এই পল্তার পত্রও কিন্তু পলাশীযুদ্ধের পূর্বেষে জনসমাঁজে প্রকাশিত 
হয় নাই। এক্ষণে গতর্ণমেন্টের কৃপাঁয় শ্রীহুক্ত হিল্ সাহেব সম্পাদিত 7397881 2 
15%86-67 নামক তিনথণ্ড গ্রন্থে সমনাময়িক কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে । তাহাতে 

সংশয় দয় না হইয়া আরও ঘনীভূত হইয়াছে। 



শ্মৃতিস্তস্ড ১৮১ 

কবিতাবৃণ্টি করিয়া অঙ্ধক্প-হত্যার করুণ-কাহিন জনসমাজে জাগরুক 
করিয়া রাখিবেন। 

ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল অগ্ধকপ-হুত্যাই এদেশে বৃটিশ- 

রাঙ্তশাক্ত লংস্থাপিত ছইবার মূল কারণ । * তাহাই ঘাঁদ সত্য হইত, তবে 
তদনুরুপ স্মৃতিস্তদ্ভ দেখিতে পাইতেছি না কেন? কানপরেরহত্যাকাণ্ডের 

স্মৃতিস্তম্ভ সধত্বে সুরক্ষিত হইতেছে $ মণিপঃরের হুত্যাকাণ্ডকে চিরস্মরণায় 

কারবার জন্য স্মতিচিন্ক সংস্থাঁপিত হইয়াছে ঃ অথচ যাহারা অদ্ধক্প- 

কারাগারে জখবনবিপঞ্জন করিয়া বৃটিশরাজশক্কি সংস্থ'পিত করিল, সেই 
সকল হতভাগ্যদিগের ম্মতিচিহ্লের ছ্ন্য একটি ইঞ্টকম্তম্ভও দেখিতে পাই 
নাকেন? ইচ্াাকি [বিস্ময়ের বিষয় নহে ?1 

ইহা জপেক্ষাও বিস্ময়ের স্থল শাছে। যাহারা অন্ধকংপকারাগারে 

জীবনানিদজর্জন করে, তাহাদের নামে কাঁলকাতায় একটি স্মৃতিস্তম্ভ নিস্মিত 

হইয়াছিল * কালক্রমে ইংরাজরাই তাঠা স্বহচ্ত্র ভাঞ্গয়া ফেলিয়াছেন। 

ঘাঁহাদের বাণিজ্য রক্ষার জন্য এই সকল ছতভাগ্যরা অকালে জীবন দান 

কারয়াছিল, সেই কোম্পান৭ বাহাদুর কোনরূপ স্মৃতিচি্ নিম্মণণ করেন 
নাই )-_কারিয়াছিলেন অন্ধকহপ-হত্যাকাহিনধ-রচাঁয়তা হুল ওয়েল বাছাদুর। 
কবে এই স্মৃতিচিষ্ লংস্থাপিত হইয়াছিল, তাছা নিণয় করিবার উপাগ্ন 

নাই। কেহ ক্ষেহ বলেন যে, ১৭৬০ খহ্টাব্দে হলওয়েল ভারতবর্ধ পরিত্যাগ 
করিবার সময়ে এই স্মৃতিস্তম্ভ নিচ্সাঁণ করিয়া গিয়াছিলেন । 1 ছলওয়েলের 

গছ 1175 07986 10806195০01 0009 1310150 ডা, 

৭ এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হইবার সময়ে কোন স্থ্ৃতিস্তন্ত বর্তমান ছিল না। 
তজ্জন্ত যে বিল্ময় প্রকাঁশিত হইয়াছিল, তাহ! এখন অন্যরূপ ধিস্ময়ে পরিণত হইয়াছে । 

এই গ্রন্থ প্রকাশিত ও জনসমাঁজে সুপরিচিত হইবার পর ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্ন 
নিজব্যয়ে একটি স্বতিস্তন্ত সংস্থাঁপত করিয়া গিয়াছেন। আবার কেন--তাহাই নুতন 

বিশ্ময়ের ব্যাপার ! 
1 00998 17070 019. 09169 0৮%, 



১৮২ সিরাজদ্দৌল! 

প্রকাশিত পুস্তকে ইহার একটি চিত্রপট আছে এবং পাঠকদিগের িত্তা- 

করণের জন্য “অন্ধকৃপ-কারাগারে গভর্ণর হলওয়েল” নামে আর একখানি 

কাজ্পনিক ছবিও প্রদত্ত হুইয়াছে | 

এই স্মৃতিস্তম্ভে লিখিত ছিল £-_ 
0 

নল) [07240 
০0%' 
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শ্মৃতিস্তস্-ধবংস-কাহিনী ১৮৩ 

[0019 

20755209206 15 91:9959নু 

টড 
10061 90515105 19110-8018679 

থা. 2, 801,৬1771. 

পব্রক্ত প্রস্তরফলক' ভিন্ন আর একখানি ফলকে িখিত ছিল £-- 

10015 [70109 406 01 10192006 
ঘব85 910 90001 

25 90989159015 7'৪5918890. 
00 93181071) [0০0জ]8, 

05 1019 1/89199959 4877008, 
0709910610০ 0009098 01 

ড1০9--4.00017%] 808০], 800 001976] 0019, 

44000, 175৭, 

এই ম্মৃতিস্তদ্ভ এখন আর দেখতে পাওয়া যায় না।* তাহা 
বর্তমান শতাব্ৰশর প্রারম্ভে, মারকুইস- অব হেষ্টিংপের শাসন-সময়ে (১৮২১ 
থ্টাব্দে ) “কষ্টম ঘর” নিম্মাণ কারবার জন্য ভাঙিয়া ফেলা হইয়াছে! ! 
অন্ধকংপ-হত্যাকাণ্ডে যাহারা জাীবন বিসঙ্ঞজন করিয়াছিল, তাছাদের শব- 

দেহের সমাধিগহবরের উপর এই স্মাতিস্তন্ভ নির্মিত হইয়াছিল ;_-ইতিহাসে 
এইর্পই লিখিত আছে। তঙ্জন্য তাহা সকল জান্তির নিকটেই 
পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে পাঁরিত' এবং খ্রীষ্টিয়ান ইংরাজ "্বাভাবিক 
ধর্মবুদ্ধিবশতই তাহাকে রক্ষা কাঁরিতে বাধ্য হইতেন। অন্ধক্প- 
কাছিনী সত্য হইলে, সেই পবিত্র সমাধিস্তম্ত ধূলিলাৎ হইতে পারিত 
না; সামান্য “কষ্টম ঘরের স্থান সংকুলানের জন্য এরুপ পবিত্র সমাধি- 

পপ পপ উর আন পা 

* অক্টীদশ শতাব্দীতে যে স্থতিত্তত্ত নিশ্মিত হইয়াছিল, তাহ! উনবিংশ শতীীর প্রথম 
ভাগে ভাতিয়া ফেল হয় ৷ আবার বিংশ শতান্দার প্রথম বর্ষে সেই শ্ৃতিত্তস্ত পুননির্মিত 
হইক্লাছে। 



১৮৪ সিরাজদ্দৌল। 

মন্দিরে লৌহদণ্ডাঘাত করিলে, খন্টায়-সমাজ সে বর্বরতা সহ্য কারতেন 
না। এই সমাধিস্তদ্ভ ধূিসাৎ হুইল, অথচ কেহ ক্ষীণম্বরেও প্রাতবাদ 
করিলেন না?* একজন ইংরাজ-লেখক ইছার একটি মুখরোচক সংন্দর 
কৈফিয়ত সৃষ্টি করিয়া লাঁখয়া গিয়াছেন যে, “বোধ হয় বৃটিশ-বাছিনীর 

পরাজয়-কলচ্কের ম্মৃতিস্তম্ভ বলিয়াই ইহাকে লোকচক্ষুর অস্তরাল করা 
হইয়াছে 1” ইহাই কি পম্ভবপর কৈফিয়ৎ? এমন কলৎকন্তদভ ফি 
ভারতবর্ষে আর নাই ? 

অন্ধকংপ কোথায় ছিলঃ এখন আর তাহা চল্মচক্ষুতে দর্শন করিবার 

উপায় নাই। কলিকাতার জেনারেল পোষ্টাফিস-সংলগ্ন উত্তরদিকে যে 
ফটক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার স্তম্ভগাত্রে পশ্চিমর্দকে একটি ফলক- 

িপিমাত্র খোদিত আছে । | 

ইহাতে অন্ধকপের স্থান-নিদ্দেশের চেষ্টা ভিন্ন অন্ধকৃপ-হত্যার কথা 

নাই এবং যাঁহারা অন্ধকহপে জীবনবিসজ্জন করেন, তাঁহাদের কোন কথাই 
দেখিতে পাওষা যায় না। 

এই ফলকালিাপতে ধে প্রস্তরনিম্মিত প্রা্গণের কথা লাখত আছে, সে 

প্রাঞ্গণ হলওষেল-বর্ণিত ১৮ ফিট আয়তনের নতে, কিম্বা মেকলে-বর্ণিত ৯০ 

ফিটও নহে ;-_তাহা দীর্ঘে ২২ ফিট, প্রস্থে ১৪২ ফিট। ইহাই কি 

* কলিকাতীয় এবং অন্ঠান্ত স্থানে সেকালের ইংরাজদিগের যে সফল জরাজীর্শ 

সমাধিক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আজিও কত যত, কত ব্যয়ে, কত সমাদরে রক্ষিত 

হইতেছে । আর এমন পবিত্র সমাধিস্তস্ত বিলুপ্ত হইল, অথচ কেহ কোনরূপ উচ্চবাচ্য 
করিলেন ন।। 

1 08109৮9৪)--]169 10610 .959 8100 5-086209. 05--100100700 
818৮-01)611, 2, এ. 

1. 4005 560329 10829009236 91059 60 (0018 10878 6008 3০০৪3 
61020 800. 5159 01 007 0219 072-08]) 12010 20:56 সড11]1820 হা0০জাত 
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অন্ধকুপের আয়তন ১৮৫ 

'অদ্বাকংপ-কারাগারের একমাত্র নিদর্শন 1 ইছাও পুরাতন নছে ;--১৮৮৩ 
থষ্টাব্দে সংস্থাঁপিত | সে বৎসর না িমাত্তকা খনন করিবার সময় অন্ধকুপ- 
কারাকক্ষ বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ইছাই যে সেই অন্ধকহপের ধণার্থ 

আয়তন, সে কথা কেহ কেছ অতাব দূঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিয়া 

গিয়াছেন ।* আমরা কিন্তু অন্যত্র দেখিতেছি যে, ১৮১৮ খষ্টোব্দে অদ্ধকপ- 

কারাগার একেবারে ভাঙিয়া ফেল! হুইয়াছিল। + ভাঙিবার পহবের্ব যিনি 
স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি আত্মপারচয় গোপন করিয়া “এপিয়া- 

'টিকস:” নাম স্বাক্ষর করিয়া কোন সবিখ্যাত পাত্রকায় লিখিয়া গিষাস্ছন 

যে, পাতান ১৮১২ খজ্টাব্দে এই ইতিহাস-ীবখ্যাত কারাগার দন্দর্শন 

করেন, তখনই তাহা পড়-পড়,_এখন আর তাছার চিহ্নমাত্রও লাই ।” | 
১৮২১ খঙ্টাব্দে যাহা ধ্লিপাৎ হইল, ১৮৮৩ খষ্টাব্দে তাহাই আবার 

কেমন করিয়া আবিত্কৃত ছইল ? 
হুলওয়েল যে কারাগ্হের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ১৮ ফিট দণর্ঘ 

এবং ১৮ ফিট প্রস্ত। এরুপ ক্ষুদ্রায়তন লংকণর্ণ কক্ষে ১৪৬ জন নরনারা 

কির্পে কারারুদ্ধ হইতে পারে, সে কথা কিন্তু অল্প লোকেই আলোচনা 
করিয়া দেখিয়াছেন। $ অন্পায়তন গৃহকোটরে নিদারুণ গ্রীষ্মকালে ১৪৬ 

*  ]010, পরলোকগত অধ্যাপক উইল্সনের মতে অন্ধকুপ-কারাগার :৮ 
ফিট » ১৪ ফিট ১০ ইঞ্চ আয়তনের ছিল । 

1 30871 7১900179801 811619)) 110701%. 
1 4812010 0002081 01 1367361. 
১ 45 10 &05 91800 7০019 6 96605,--6065 0277001190 8169 

০ ভ1)101) 2 0179 80101906০50. 00001) 095 10 00008, 
10959 ৪) টা 00019900] 18161) 18569 80609106, [01591] 
0208 ০. 6139 1911075-91097935, ৪৪ 606 278৮ 60 198৮] ৪13 
26 60 6359 ০2], 906 এ 20859 8&17855  0099910)60 56 
৮০ 10058911100. ০9010 146 10919 1708 50099590100 & 70000 
18 1996 ৪089 9598 1 1 325 709585019 6০ 01099] 



১৮৬ সিরাজদ্দৌলা 

জন নরনারাকে কারারদদ্ধ করাই অন্ধকৃপ-হত্যার সব্বপ্রধান কলঙ্ক ;- সে 
কলঙ্ক কি নিতাস্ত অতিরা্জত বা সবর্যথা কাম্পনিক কলঙ্ক নহে? 

দিরাজদ্দৌলার দূর্গ জয় করবার সময় আদৌ ১৪৬ জন লোক বন্দ 
হওয়াই বিশেষ সন্দেহের কথা! হলওয়েল যেদিন দুগ“রক্ষার তার গ্রহণ, 
করেন, সেদিন দুগমধ্যে কেবল ১৭০ জন বর্তমান ছিল; আর আর 

সকলেই দুর্গধিপাতি মহামতি ড্রেক সাহেবের অঙ্াধু দষ্টাস্তের অনুসরণ 
করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন কাঁরয়াছিল। এই ১৭০ জন লোকের মধ্যে 
দুই দিবসের অক্লান্ত রণতরচ্গে অনেকেই জাবনাবিসঙ্জন করে? যাহারা 
জশীবিত ছিল, তন্মপ্যে আহত ও মনমৃষ+র সংখটাও অল্প ছিল না। যে 

সকল লোক কোনর্পে পলায়ন করিতে পারে নাই, তাহারাই আত্ম- 
সমপণ করিয়াছিল ; ততিন্ন যাহাদের শাক্তি ছিল, লাহস ছিল, পলায়নের 

প্রবৃত্তি ছিল, তাহারা অনেকেই দগজয়ের কোলাছলের অবসর 

পাইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন কারয়াছিল। যে সকল নরনারণ মিরজা 

আমশরবেগের হস্তে পাতিত হয়, মশরজাফরের কপার তাহারা সেই দিনই 

নিরাপদে পল-তায় প্রেরিত হইয়ছিল। * এরুপ অবস্থায় হলওয়েলের 

কথিত ১৪৬ ক্তন বন্বী কারারহ্দ্ধ হওয়া [বিশেষ সন্দেহন্ছল । হলওয়েল 

স্বপ্রণত পুস্তকে +যে সকল মৃত ও মৃতকজ্প সহযোগশীদিগের নামোল্লেখ 

করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও ৬৬ জনের আধক নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 

1990: 00920011005 0109 59905 ৬1010170 ৪ 10020881873869. ০2: 11059 5129 
082৪ 30 9 91081517010 107808 1060 0709 108, 59 105 1080:99, 
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জনসংখ্যা ১৮৭ 

হলওয়েলের স্বরচিত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, িরাজদ্দৌলা কলি- 
কাতা আক্রমণের কয়েকদিন পৃবের্ কলিকাতা-দর্গবাসী ইংরাজদিগের যে 

জনসংখ্যা গৃহঁত হইয়াছিল, তাছাদের লব্বনাকল্যে ১৯০ জন যোদ্ধা গাঁণত 

হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৬৪ জন মাত্র ইউরোপীয় । * ইহার্দের মধ্যে গভর্ণর 
ড্রেকঃ দেনাপতি মিনিন্, কাগ্তান গ্রাণ্ট, মিষ্টার ম্যাকেট, ম্যানিংহাম, 

ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড, রেভারেগ্ড কাপ্তান লেপ্টেনাণ্ট মেপলউফট, কাপ্তান ছেনর 

ওয়েডারবরণ, মমূনার, চাল“ন ডগলাদ প্রভৃতি দশজন বীরপুরুষের পলায়নের 

কথা হলওয়েলের পয্স্তকেই প্রকাশিত আছে । ইচ্হাদের পলায়নের পর 

১৭০ জন দুগমধ্যে অবরুদ্ধ ছিল ; তশ্মধ্যে ২৫ জন গতাসু এবং ৭৪ জন 

আহত ও মৃতকল্প হুইয়াছিল। 1 হলওয়েলের ছিদাব অনুসারে দুরগজয়ের 

সময়ে দুগ্গমধ্যে &০ জনের অধিক ইউরোপীয় থাকা প্রমাণ হয় না। 

&০ জনের মধ্যে ১২৩ জন ইউরোপধয় অন্ধক্পে মরিল, ২৩ জন 

অন্ধক্পে আবদ্ধ হইয়াও জশীবত রাছল,-ইহা কি নিতান্তই হাপ্যাম্পদ 
কথা নহে? | 

ইংরাজ-বন্দীদিগের জন্য দিপাহারা যে সেরজনাতে সুকোমল পহজ্পশয্যা 

রচনা করিয়া দেয় নাই, তাহা সত্য হইলেও, হলওয়েল যেরুপ ক্ষুদ্রকক্ষে 

*. [09 60019 1 287018010. 9025918690, 705 009 2008697-70115 

1810 199109810৪8 81000 6109 660 ০861 01 0109, 01 146 10 

1050651202 500. 45 01 009 629870-0100215 10010990 10 00908 ০020] 

60 70070198709, লন ০1791]5 196697 6০ 6109 170721)19 009 0০0৫৮ ০ 

[01:900078, 08650. 70168, 8060 ০5910091, 175€. (08:586 ). 
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অধচ এই হলওয়েলই লিথিয়া*গিয়াছেন যে, অন্ধকুপে ১২৩ জন ইউরোপীয় প্রাগত্যাগ কয়ে 
তন্মধ্যে ৫২ জনের নাম জ্ঞাত, ৭১ জনের নাম তাহার অজ্ঞাত। 



১৮৮ সিরাজন্দৌল! 

যে পরিমাণ নরনারণ কারারহদ্ধ করিবার কথা লাখিয়া গিয়াছেন, তাহা 

1কছনতেই সত্য বলিয়া ্বগকার কারিতে লাহুস হয় না। * 

ইংরাজ ইতিহাস-লেখকমাত্রেই হলওযেল-ব্ণিত অন্ধকুপ-হত্যাকাহিনশ 
সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কাহার দোষে এরূপ 

দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়।ছিল, সে বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যেও বিস্তর মতভেদ 

উপস্থিত হইয়াছে | মুর্শিদাবাদের ভতপববর্ব বিচারপতি ম্বনামখ্যাত মহাত্থা 

বিভারিজ বলেন__“আমাদের পক্ষে অন্ধকৃপ-হত্যার কথা তুলিয়া নবাৰ 

[িরাজদ্বৌলার নিষ্ঠুর স্বভাবের কল*কঘোষণা করা শোতা পায় না। এ 
[বিষয়ে বোধ হয় বাঙুনিষ্পাত্ত না করাই কর্তব্য। ১৮৫৭ খণ্টাব্দের ১লা 

'আগন্ট অমৃতসর প্রদেশে কি দুর্ঘটনাই না সংঘটিত হইয়াছিল।” 1 

রভারিজ সাহেব যে দুঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার নিকট অন্ধকহপ- 

হত্যা লঙ্গজায় মলিন হইয়া যায়। একটি গ্ষুদ্রায়তন গোলাকার কক্ষের 

মধ্যে বহুলংখ্যক দিপাহণীকে কারারুদ্ধ করিয়া, ইংরাজেরা তাহার মধ্য 

হইতে একটি একটি করিয়া ২৩৭ জন হতভাগ্যকে বাহিরে টানিয়া আনিয়া 

* অন্ধকুপ-ঠত্যা নামে ষে কাহিনী ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে, এই পরিচ্ছেদে 

তাহাই সমালোচিত হইয়াছে । প্রকৃত গুস্তাবে কি ঘটিয়াছিল, তাহা কে বলিবে? 

হলওয়েল ও তাহার সহকারিগগ সে রজনীতে কারারদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাহাদের পক্ষে 

'সে নিদাঁঘসন্তপ্ত রজনী সুখকর না হইবারই কথা । কিন্তু তাহা যে কাহারও অকাল- 

মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, সে কথ! সাময়িক কাগজপত্রে উল্লিখিত নাই। আলিনগরের 

সন্ধিপত্রে সকলের ভাগ্যেই ক্ষতিপূরণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল; কারারোধে মৃত্যু ঘটি! 
থাকিলে, তাহাদের বংশধরগণের পক্ষেও সুব্যবস্থা হইত। হতাহত ব্যক্তিগণ যে 

হলওয়েল-লিখিত ম্থতের সংখা! বদ্ধন করে নাই, তাহ! কে বালবে? বন্দোপাধ্যায় 

মহাশয়ের মনেও নে সন্দেহ রহিয়। গিয্লাছে । সম্প্রতি লিটল সাহেব সেই সিদ্ধান্তই প্রচারিত 

করিয়াছেন। 

1 08100689 5515, &70111, 1899. 



ডাক্তার সাহেবের কৈফিয়ৎ ১৮৯ 

গুল করেন ; তখন বন্দীদিগের মধ্যে আর কেহ বাছিরে আসিতে জ্বীকার 

করস না। ইংরাজের আদেশে কক্ষপ্ধার অবরুদ্ধ হইয়া গল। তাহার 
পর যখন দ্বার উন্মুক্ত হইল, তখন সংজ্ঞাশ্ন্য ৪৫ জন হতভাগার অবসন্ন দেহ 

টানিয়া বাছির করিতে হুইল ;--ভয়ে, রণশ্রমে, গলদঘম্মে, গ্রীন্মাতিশষ্যে 

দমবন্ধা হইয়া না জানি কত ক্লেশেই তাহাদের প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল। * 
জ্ঞানোজ্জহন উনাঁবংশ শতাব্দীর স:সতা সহানয় বটিশশামনে যে এর্প ভয়ানক 

হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়া গেল, ইহার জন্য কয়জন ইতিহাস-লেখক লঙ্জায় 
অধোবদন হইয়াছেন? যুদ্ধাবসানে বন্দখদিগের ভাগ্যে অনেক সময়ে 

এরুপ নিদারুণ নির্যযাতন উপাস্থিত হইয়া থাকে ;-_তাহারা অন্নজল পায় না, 

বিশ্রাম করিবার উপযুক্ত অবসর পায় না, কখন কখন নশংস-্বভাব প্রহারি- 

গণের নির্যাতনে জীবন্মৃত হইয়া পড়ে । এ সকল যহদ্ধন্যাপারের অপারহার্ধ্য- 

অপকণত্তি ;-_কেহই ইহার গাঁতিরোধ কাঁরিতে পারেন না। কিন্তু যাঁছারা 
একদিন স্বদেশে গ্লেনকোর হত্যাকাণ্ডে রুধির-কদ্দমে কলঞ্কিত হইয়া, 

এদেশে আসিয়া কত শত স্থানে ভীষণ হত্যাকাণ্ডে পাশবশক্তির পরিচয় 

প্রদান করিয়াছেন, যাঁছাদের দয়া-দাক্ষিণ্যের অমোঘ নিদর্শনস্বরূপ কত 

শত হতভাগা ভারতবাপাীর জীর্ণকঞ্কাল হিন্দুস্থানের অখ্বখশাখায় বহু বৎসর 

পর্যন্ত দোদুল্যমান ছিল, যাঁহাদের প্রাতিহিংসাভাড়িত উদ্ধত সেনাদল 

কানপুরের শত শত নাগাঁরকদিগকে সন্দেছমলে বা ঈষণাবশতঃ আবিচারে 
শোণিতলেহন করাইয়া, তাহার পর ধনে-বংশে বিনাশ কারিতে মমতা 

প্রকাশ করে নাই, তাঁহাদের ইতিহাসে অন্ধকৃপ-হুত্যার অভিরাঞ্জত অগবা 
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১৯০ সিরাজদ্ৌলা 

সব্বথা কাল্পানক কাহিলণ লইয়া পসিরাজদ্দৌলার কলঙ্ক রটনা করা বড়ই 
পরিতাপের বিখয় । 

অন্ধক্প-হত্যা সত্য হইলেও দিরাজদ্দৌলার অপরাধ কি? দ্বয়ং 
হলওয়েল সাছেবই দিলখিয়া গিয়াছেন যে, ইহার সাঁছত সিরাজদ্দৌলার 
কিছুমাত্র সম্পক থাকা তান বিশবাস করেন নাই ;-_তাঁহার ধারণা এইরপ 

যে নবাব-সেনাদিগের প্রাতাহংসা-প্রবৃত্তর জন্যই দুর্ঘটনা সংঘটিত 
হইয়াছিল । * ইতিহাস সংকলন কারবার জন্য আদ্যোপান্ত সকল ঘটনার 

অনুসন্ধান কারতে গিয়া আমাদের এইরুপ ধারণা জন্মিয়াছে যে, নবাব 

[িরাজদ্দৌলা সব্বজ্রনসমক্ষে হলওয়েলের বন্ধন মোচন করিয়া প্রকৃত 
বরপুরুষের ন্যায় তাঁহাকে এবং তাঁহার সঠ্গিগণকে অভয়দান করিয়া- 

ছিলেন। অন্যায় উৎপণড়ন করাই যাঁ্দ পিরাজদ্দৌলার আিপ্রায় হইত, 
[তান কখনও এরুপ ব্যবহার কাঁরতেন না। তাঁহার আশা ছিল যে, 

হুলওয়েল তাঁহাকে গুপ্তধনের সন্ধান বলিয়া দিবেন | এরপ ক্ষেত্রে 

যাহাতে হলওয়েলের জশবনসংশয় হুইয়া ধনলাভের পথ অবরদ্ধ হইয়া যায়, 
টিরাজদ্দৌলা কিছুতেই তাহাতে সম্মতিদান করতেন না। 

হলওয়েল এবং তাঁহার সঞ্গগিগণ সমস্ত দিন বীরের ন্যায় দুগরক্ষা কারিয়া 

দৈবাবিড়ম্বনায় পরাজিত হইয়াছিলেন | তথাপি তাহাদিগকে দ্বচ্ছন্দভাবে 

সবিস্তৃত প্রাঙ্গণে সান্ধ্যমমীরণ উপভোগ করিবার অবসর প্রদান করা 

হইয়াছিল । এই সুযোগে তাঁহারা যাঁদ পিপাহশদিগের উপর লাফাইয়া 
পাঁড়বার আয়োজন না কাঁরতেন, ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া পলায়নপথের 

সন্ধান লইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ না করিতেন, তবে হয় ত তাঁহার্দিগকে 

* এ কখ! সতা হইলে ছূর্গপ্রবেশের সময়েও সিপাহীয়া সাহেবদিগকে বধ করিতে 
ক্রটি করিত না, কিন্ত ইয়াট বলেন যে-৮1106 17721351) 119106 ৪90 

৫9160. 1091] 87008, 002 990:৪ 60018 280512060. 80207 
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নমবাব-সেন। ১৯১ 

কক্ষমধ্যে আদৌ অবরুদ্ধ হইতে হইত না। যখন অবরোধের আয়োজন 

হইল, তখন ইংরাজেরাই কারাকক্ষ দেখাইয়া দিয়াছিল $ নবাব-সেনা 
তাহার আয়তন-াবষয়ে কিছঃমাত্র ন্ধান রাখিত না।&* হলওয়েল সব্বাগ্রে 

গৃহপ্রবেশ করিয়া কোনর্প আপাতত না করায়, তাহারা সকলকেই তন্মধ্যে 

প্রাবণ্ট করাইয়া দিয়াছিল। ইহাতে যি কন্ট হইয়াছিল, তবে সে কম্টের 

কথা বুঝাইয়া না বাঁলয়া বা কোন সেনাপাঁতকে সংবাদ না পাঠাইয়া উদ্ধত 
ইংরাজসেনা বাহুবলে দ্বার ভাঙ্গিয়া ফোঁলবার আয়োজন করিয়া প্রহরণপিগকে 

যে আতিমাত্র তাঁত করিয়া তুলিয়াছল, তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না । 
হলওয়েলের কাহিনশ ধ্দ মত্য হয়, তবে ইহাও বোধ হয় সত্য যে, ইংরাজ 
সেনার আস্ফালন দেখিয়াই প্রচ্রিগণ নবাবের বিনানুমতিতে দ্বারমোচন 

করিতে সম্মত হয় নাই । ইহার জন্য তাহাদিগের অপরাধ হইতে পারে 

না। আর তাহারা বাছিরে দাঁড়াইয়া জানালার ধারে যাহাদিগকে 

দেখিতে পাইতেছিল, তাহারা ত বিশেষ যন্ত্রণাভোগের পরিচয় প্রদান 

করে নাই। অন্ধাকার কারাকক্ষের অপরাংশে লোকচক্ষুর অগোচরে 

যাহারা মন্যাতনায় ছটফট. করিতেছিল, বাহির হইতে প্রহারিসেনা তাহার 

বিষয় বোধহয় কিছুই জানিতে পারে নাই। + এ কল কথার যথোপযুক্ত 
আলোচনা না করিয়াই, কোন কোন ইতিহাস-লেখক অবলণলাক্রমে লিখিয়া 
গিয়াছেন যে, সিরাজদ্দৌলাই নিজেই বন্দীদিগকে অন্ধকপ-কারাগারে 

অবরুদ্ধ করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন । এরপ দিদ্ধান্ত কারবার 

উপযুক্ত প্রম।ণ নাই ; কেবল অনুমানের উপর নিভ'র করিয়াই ইহারা 
[িরাজদ্দৌলা অপরাধণ বলিয়া সিদ্ধান্ত কারয়া গিয়াছেন । একজন স্পন্টই 

%. 7811]. ০1. 111, 
+ মেকলে লিখিয়। গিয়াছেন,--*[159 £8.01929 10 0105 10068261709 00613 

1181765 6০ 0109 10885 820. 80০05690 61) 15055059286 005 17572616 

৪৮062195 £199 ০1 6931 ্1068005. বলা বাহল্য যে, স্বয়ং হলওয়েলও এ কথা 
লেখেন নাই । 



১৯২ সিরাজদ্দৌলা 

লাখয়াছেন»--পপ্রমাণ না থাকিলেও, কার্য্যকারণশঞ্খলার বিচার করিয়া, 

[িরাজদ্দৌলাকেই অপরাধণ কারিতে হয় । নচেৎ তাঁছার আদেশ ব্যতীত 
দ্বার উন্মেচন করিতে কাহারও সাহস হুইল না কেন এবং এতগহুলি 

নরনারীর জখবনরক্ষার জন্য ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার পুনিদ্রার ব্যাঘাত 

জন্মাইতে উতস্ততঃ হুইল কেন? ইহাই ত যথেষ্ট প্রমাণ | ইহা হইতে 

বুঝা যাইতেছে যে, সিরাজদ্দৌলার আদেশক্রমেই এরুপ অত্যাচার সংঘটিত্ত 
হইয়াছিল 1” * 

পিরাজদ্দৌলাই যে হতভাগ্য ইংরাজ বন্দীদিগকে অন্ধকহপ-কারাগারে 
অবরুদ্ধ কারবার আদেশ দিয়াছিলেন, তাহার কিছ-মাত্র প্রমাণ নাই ববং 

হল ওয়েলের াখিত কাঁঞচনশর অনুসরণ কাঁরয়া, পিরাজদ্বৌলাকে নিরপরাধ 

বলবার অনুকহল প্রমাণের অভাব নাই । এই সকল প্রমাণের উপর নিভর 
কারয়া, বর্তমান যুগের কোন ইংরাজ-লেখক ম্বপ্রণীভ ইতিহাসে 
[সিরাজদ্দৌলার কলঙ্কমে।চন করিয়া গিয়াছেন। 

অন্ধকপ-হত্যা যাঁদ সত্য হয়, তব ইংরাজরাই যে তাহার সব্ব্প্রধান 

সহকারী অপরাধশ, তা্িষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। মহাত্বা হাওয়াডের 

আবর্ভাবের পহবের্ তাঁহাদের দেশেই এইর্প পৃতিগন্ধময় আলোকসম্পাত- 
শুন্য অন্ধক্প দেখিতে পাওয়া যাইত। তাঁহারা গ্রীক্মপ্রধান বঙ্গদেশে 

আসিয়াও, স্বদেশের দষ্টাস্ত অনুসরণ করিয়া, সেইর্প অন্ধকপ রচনা 
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কাহার দোষ ১৯৩ 

কারয়াছিলেন। এই সকল অন্ধকপে কত হতভাগাই না অকালে অন্যায় 
উত্ৎপখড়নে জশবন-বিপঞ্জন কাঁরত। কত উচ্ছঞ্খল সৌনিক, কত মদমস্ত 

নাবিক, কত অন্নহীন দাদনগ্রন্ত দারদ্র বাঙ্গাল যমযাতনায় ছটফট কারিনা 

মারিত। ইতিহাস-লেখক জেমপ্ মিল্ এই সকল কথা স্মরণ করিয়া 
মম্ম বেদনায় লিখিয়াছেন যে, প্হায়! ঘর অন্ধকৃপ লাথাকিত, তাহা 

হইলে ত ইংরাজ বন্দীদগের এইরবপ শোচনয় পারণাম উপস্থিত হইতে 
পারত না। & 

হল ওয়েল যেরুপ পু্খানপঞ্খর্পে অন্ধকংপ-হত্যাকাছিনণ বর্ণনা করিয়া 

গিয়াছেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে স্বভাবতই মনে হয় যে, এত কথা 
কখনই একেবারে মিথ্যা কথা হইতে পারে না। কিস্তু হলওয়েলের সত্যনিচ্ঠ 
কতদ_র প্রবল, তাহার পরিচয় পাইলে, তাহার কথায় আর আস্থা স্থাপন 

করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যে হলওয়েল অন্ধকংপ-হত্যার প্রধান প্রচারক, 

সেই হলওয়েলই মরজাফরকে + পদচন্যুত কাঁবিবার সময় ঢাকার হত্যাকাহিনণ 
রচনা করিয়াছিলেন । তিনি বিলাতের কর্তৃপক্ষদগের নিকট লিখিয়া 

পাঠাইয়াছলেন,--"নবাব মশরজাফর খাঁর জঘন্য চরিত্রের কথা আর কি 

বলিব? তিনি ১৭৮৬ খুঙ্টাব্দের জুন মাসে নওয়াজেস-মছিষী ঘসেটি বেগম, 
[সিরাজ-জননশ আমিনা বেগম প্রভতি সম্ভ্রান্ত মহিলাবর্গকে ঢাকার রাজ- 

* . ভ্া,৪৮ 9৪ 00৪5 6০ ০ 25) £ 3150% 77019? 1780 100 
70189 0০19 9315060, (88 00709 ০09810৮ 60 93388 ৪227 00975, 19886 
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11096 130 [997191190 10. 6106 131801: 17019 01 08190665 70010. 
1095 927067190990. & 01990 1995,--1768805 2264501% 0 515697% 
77588. ও 201,149 0০6০. 

+ যীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া! মীরকাশিমকে সিংহাসন দান করায় হলওয়েল সাহেব 
মীরকাশিমের নিকট তিন লক্ষ নয় হাঁজার তিন শত সত্তর টাকা পুরস্কার পাইয়াছিলেখ । 
126206 0 89 00107586866 ০) 679 70885 0] 0079150%8, 1179. 

১৩. 



১৯৪ সিরাজদ্দৌল। 

কারাগারে নিচ্চুররহপে নিহত করিয়াছেন ।” * উত্তরকালে কিকাতার 

ইংরাজ-দরবার অর্থাৎ হলওয়েলের স্বদেশীয় সহযোগিগণ এই হত্যাকাহিনর 
তথ্যানুসন্ধান করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, হলওয়েলের হত্যাকাছিনী 

সবৈর্ঘব মিথ্যা । 1 যিনি মীরজাফরের পদচহ্যতি সমর্থন করিবার জন্য 

মশরকাশিমের টাকা পাইয়া এমন মিথ্যা হত্যাকাহিনপ রচনা কারিয়া ষ্বজাতি- 
সমাজে মিথ্যাবাদী বলিয়া পাঁরচিত হুইয়াছিলেন ; তিনিই অন্ধক্প হুত্যা- 

কাছিনশ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহাও যে এইরুপ-সবৈ্বৈব মিথ্যা 

কাঁছনশ নছে, তাহার প্রমাণ কি? 

হলওয়েল ১৭৪৮ খঙ্টাব্দে ডাক্তার করিবার জন্য এ-দশে পদাপণ 
করিলে, কলিকাতার ইংরাজ-দরবার তাঁহাকে কলিকাতার কলেক্টর পদে 

[যুক্ত করেন | এই কার্যে হছলওয়েল মাসিক ৫০০২ টাকা বেতন 
পাইতেন; ইহা ভিন্ন সেকালের রাঁত্যনসারে নজর, ভিক্ষা, পাব্ব্ণণ 
প্রভাতিতেও বিলক্ষণ আয় হইত |! তান কলকাতার “কালা আদমী- 

(দিগের” উপর বড়ই উৎপশীড়ন করিতেন বলিয়া সিরাজদ্দৌলার বিশ্বাম 
হইয়াছিল এবং সেই জন্য এ কথা কাশমবাজ্ারের ম.চলিকাপত্রেও িখিত 
হইয়াছিল। $ কাঁলকান্চা-জয়কালে হলওয়েশ সব্বস্বাস্ত হইয়া মুললমান- 

সদ. [00019 93919010708 13:0200. 0109 10390020501 6108 0০05৮, ০: 

0919, ৬০1. ॥. হলওয়েল যখন ঢাকার হত্যাকাহিনী রচন। করেন, তাহার পরেও 
ব্গেমগণ জীবিত ছিলেন । 

1 | 1956300 0 0739 009100025০0 0039 1808) 20159: 09656 
6 00301 26 10002700906 02) 2৪ 6০ 8000810 509. 00096 6209 70020 
1019 20088980899 দ1)810-710) 106 19 01081569103 10. ০1761] 120 
0019 9007:998 60 009 72701911960315 01 19880 12088, 96০০৮ ( 05£9 49) 
915 01709] 88 81880203030. 6109 01087850692 01 0096 00101000, 29766% 
129 7506 276 06636 :70%67726588075 ঠচ 0৮7,--1556692 6০ 0০০৮, 
8060. 99706900105 1716, 5007019205906, 

1::10970815 9919০9৮3০908--070609008100) আইড, 
8 175961:78+5 7499. ০1. 29, 209. 



ঢাকার হত্যাকাহিনী ১৯৫ 

দেনাপতির আদেশে মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হুইক়।ছিলেন। পলাশ"র 
যুদ্ধানসাদনে মীরঙ্গণফরের অনুকম্পায় হলওয়েল লক্ষ টাকা পুরস্কার * এবং 

যথাযোগ্য ক্ষতিপ্রণ লাভ করিয়া, কলিকাতার নিকটে ১২৩৫০ টাকা 

মুল্যের জমিদারী ক্রয় করেন। 1 ১৭৬০ খং্টাব্দে দিনকতক কিকাতার 

গভর্ণর হইয়া বিলাতের কত্ব্পক্ষের স্গে কলহ করিয়া, সেই বৎসরেই 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন; বশেষে ১৭৯৮ খঙ্টাত্দে বিলাতে তাঁহার 

জীবনলীলাব অবসান হয়। | খিনি মশীরজাফরের কৃপায় আশাতশত পঃরদ্কার 

ও পদগোৌরৰ ল)ভ করিয়া ৪ তাঁহার নামে এমন মিথ্যা কলঙ্ক রটনা করিতে 

কিমাত্র ইতন্ত 5: করেন নাই, তিশি থে সব্বস্বাস্ত ও কারারুদ্ধ হইয়া 

প্রতিহিংদা সাধনের ভম্য অদ্ধক€প-হত্যার অলশক কাহিন রচনা করেন নাই, 

তাহার প্রমাণ কি? হলওয়েল যের্প সত্যনিষ্ঠার পাঁরিয় দিয়া গিয়াছেন, 

তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে এরুপ অনুমান কি নিতান্তই অসঙ্গত ? $ 

[িরাজদ্বৌলার অদ্ষ্ট-বিড়ম্বনা ! ঘসেটি বেগম পিরাজদ্দৌলার জননশর 
সঠিত সসম্ভ্রমে রাজান্তঃপ?রে বসতি করিলেন, পলাশখর যুদ্ধাবসানে মীর- 

জাফরের আদেশে ঢাকায় কারারদদ্ধ হইলেন, অথচ ইতিহাসে তাহার সমূচিত 

সমালো5না ন। ছওয়ায়ঃ কষ্পনাকুশল বাঙ্গালী কবি অবলালাক্রমে সিরাজ- 

শিবিরে ঘসেটি বেগমের প্রেতাত্বাকে উপনশত করিয়া তাঁছার মুখে 

সিরাজদ্দৌলাকে শুনাইপা নিলেন 4 

*. [089091009 01 89901092 09100296068 002012026685 ০0 605 
[70099 01 01001000705 1779. 

1 10025618 99160610259. ০1, 2, 205, 
1 11070815 89150610709. আজ, 

$ এই সকল স্বাধীন সমালোচনার উত্ত্যক্ত হইয়া, কলিকাতার “ইংলিশম্যান”-সম্পাদক 

এই গ্রন্থের কঠোর সমালোচনা করেন । কিছুদিন পরে উক্ত সম্পাদক পুনরায় লিখির়াছেন, 

--হ্রুওয়েলের বর্ণনার উপর নির্ভর করা ঘে নিরাপদ নহে, তাহ! আধুনিক ধতিহাসিক 

আন্োধনে বিশেষরাপে সংস্থাপিত হইয়। গিয়াছে ৷ 



১৯৩ সিরাজদ্দোৌলা 

"সরাজ তোমার আমি পিতব্য-কামিনী 

হরি মম রাজ্যধন, করি দেশাস্তর, 

অনাহারে বধিলি এ বিধবা দু£খিনশী ; 

কেমনে রাখিবি ধন, এবে চিন্তা কর্: ।”* 

এই কাঁব-কাহিনশর ভিত্তিমল কোথায় 11 অথচ এই সকল কাঁছনগ 

রঙ্গমঞ্জে আভিনশত হইয়া কত করতালি আকষণণ কারতেছে, দিরাজ-চারত্র 

কত তাষণতর ফারিয়া তুলিতেছে ! 

* পলাশীর যুদ্ধকাব্য-_ভৃতীয় সর্গ ; ছিতীয় স্বপ্র। 

+ লর্ড মেকলের গগ্প্রবন্ধের ছাঁয়! লইয়াই কি এই সকল বিচিত্র ন্বপ্নকাহিনী রচিত 

হয় নাই? কল্পনানিপুথ লর্ড মেকলে লিখিয়1 গিয়াছেন,-_.4701)81190 17৮ 009 

£:98030998 8350. 20651010889 01 6109 011918, 01561080106 001৪ 08. 
68878, 0982108 ০৪৮ 0129 170 81)100801790 1010, 0798017086০ 
09151 81009, 29 ৪৪ £10020)]5 20. 0015 69:06, 10800650, ৪ 07691 
1006৮ ০0০10. 2095 5850 109 $109 10195 ০01 810099 150 2080: 007590 
280 160 00510 1886 10:98) 20 609 31900 7০15.-- 20508918515 
[50:0 01159. 



মগ্শ গরিচ্ছ্দ 
ইংরাজদিগের জর্বনাশ 

ইংরাজবাণকের দপণ্র্ণ করাই সিরাজ্দ্দৌলার একমাত্র আঁতিপ্রায় । 
সে আতিপ্রায় সিদ্ধ হইবামাত্র তিনি আর আধকদিন কালিকাতায় অবস্থান 
করিতে পারিলেন না। তন ২রা জুলাই সৈন্যসামস্ত লইয়া রাজধানণর 

দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে আরম্ত করিলেন +-_মহারাজ মাণিকচাদ তিন 

সহশ্র দিপাহা-সাহায্যে কলকাতার শাপনতার পরিচালনা করিতে লাগিলেন ; 

কাঁলকাতায় ইংরাজ-রাজশক্তির চিন্কমাত্র বর্তমান রাঁছল না,--তাহার নাম 

পর্যন্তও পারবার্তত হইয়া গেল। * 

পথশ্রম দুর করিবার জন্য হুগলণতে বিচিত্র পটমণ্ডপ লুবিস্তুত হইয়া- 
ছিল। সেখানে আদতে না আপতে, অভ্যর্থনার লমারোছে জলম্থল 

টলমল কারয়া উঠিল । সেকালের বাদশাহ বা নবাবেরা যেখানে ছাউন? 

ফোঁলতেন, সেই স্থান বহুজনাকীর্ণ রাজনগর হইয়া উঠিত। চারিদিকে 
যথাযোগ্য দুরস্থানে পান্রমিত্র ও সামস্তবর্গের পষ্বাস, তাছার বাছিয়ে 

চক্রাকারে মেনানিবাসের সহ সহ বদ্ত্রগৃহঠ তাহার পাশ্বদেশে অগণিত 
[বপণিশ্রেণী $-কেদ্দ্রস্থলে বিচিত্র কারুকাধ্যখচিত লুরচিতকনকপন্প- 

দিতমিত নবাবের গব্বোন্রত পটমণ্ডপ ; সেই হভ্তম্বপদাতিসেনা, সেই 
প্ররগণন।নিপুণ প্রহারদল, সেই সবণ্জনভৈরব মোগলধিভবের লমুজ্জল 

চিত্রপট শ্রশ্মানভবামকে ও নদ্দনশোভায় উদ্ভাসিত করিয়া তু'লিত ; ঘারে দ্বারে 

* নবাবের আঁদেশে কলিকাতায় নাম হইল “আলিনগর' | এখন “আলিপুরে" 
তাহারি কখফিৎ পরিচয় রহিয়। গিযাছে। 



১৯৮ সিরাজন্দোলা 

দৌবারিকদল করালক-পাণস্কদ্ধে নিঃশখ্রে প্দচালনা করিয়া বেডাইত, প্রভাত 
সায়ান্কে রাজবৈতালিকগণের তানলয়লংঘুক্ত সুমধুর যদ্ব্রসঙ্গণত বারুভরে 
দুরদ;রাস্তরে ভাষিয়া চলিত, টিতমিরাবগ-ণ্ঠিত নিশশথসময়েও প্রদণপ্ত প্রদীপা- 

লোকে চারিদিক ঝলমল করিত | 

হুগলগর পটমণ্ডপে সিরাজদ্দৌলার দরবার বসিল। সে দরবরে ওল- 

দ্দাজ ও ফরালশবণিকগণ গললগ্নরকৃতবাসে আন-গত্য স্বকার করিবার জন্য 

সমম্ভ্রমে উপঢৌকনহন্তে উপনধত হইলেন । ওলন্দাজেরা সাডে চারি লক্ষ 

এবং ফরাসীরা সাড়ে তিন লক্ষ টাকা “নজর; প্রদ্দান করিলেন । অতঃপর 

ইংরাজদিগের কথা উত্থাপিত হুইল । তাঁচা্দিগকে একেবারে দেশবহি্কৃত 
করা পিরাজদ্দৌলার আভিপ্রায় নচে, সে কথা বুঝাইয়া দিয়া তিনি ওয়াটস- 
এবং কলেট: লাহেবকে ম্ক্তদান করিলেন এবং হলওয়েলের সংবাদ জিজ্ঞাসা 

কাঁরতে লাগিলেন ৷ সেনাপতি মশরমদন ইন্মপৃব্রেই নবাবের অজ্ঞাতসারে 
হলওয়েল এনং তাঁহার তিনজন সঙ্গীকে বন্দিবেশে ম্াশদাবাদে পাঠাইয়া 

দিয়াছিলেন । সুতরাং আপাততঃ তীগদের সম্দন্ধে কোন রাজাজ্ঞা 

প্রচারিত হইতে পারিল না।& যাঁহারা পল-তায় পলায়ন কারবার অবপর 

না পাইয়া, ইতত্ততঃ লূকাইয়া রাহয়াছেন, সেই মকল ইংরাজ সওদাগরেরা 

যদি কেবল সওদাগরি করিবার জন্য কলিকাতায় বাম করিতে ইচ্ছা করেন, 
তবে তাঁছারা অনায়াসে নগর প্রসেশ করিতে পারিবেন ৮-এইরপ মাধারণ 

রাজাজ্ঞা প্রচারিত করিয়া, সিরাজদ্দৌলা হুগলখ হইতে ছাউনি উঠ্ঠইয়া 
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হুগলীর দরবার ১৯৯ 

পুনরায় রাজধানশর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ঞ& পলায়নপরায়ণ 

ইংরাজগণ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়া, ইংরাজ-বদ্ধ; উমাচরণের 
বদান্যতাগণে প্রয়োজনানুরূপ অন্নঙ্ছল প্রাপ্ত হইলেন । 

টিরাজদ্দৌলা সমহচিত-সমারোহে ১১ই জ.লাই রাজধানণতে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন। বিজয়োৎসবের আনন্দকোলাহলে, নাগারকদিগের উচ্ছঞ্খল 

নৃত্যগীতে মঞ্গলবাদ্যের মধুর নিক্কণে, কামান-গজ্জনের গুরুগম্ভীর রবে 

এবং নবাব-সেনার সগবর্ব আস্ফালনভরে মুশিদাবাদ প্রকম্পিত হুইয়া উঠিল। 
সেই 'ানম্দকোলাহলের মধ্যে রত্বচতুদ্ৰোলারোছণে পাত্রমিত্র সভিব্যাহারে 
বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার অদ্বি্তশয অধশশ্বর নবাব সিরাজদ্দৌলা যখন নগর" 
প্রদক্ষিণ করিয়া মাঁতাঁঝলে গমন কাবিতৈছিলেনঃ সেই সময়ে হলওয়েলের 

কারাকক্ষ, তাঁচার নয়নাগাচর ইল | সহসা বাদ্যোদ্যম নশরব হইয়া গেল, 

দোলারোহুণ প্রত্যাগ করিধা গিরাজদ্দৌলা স্বয়ং পদব্রজে কারাগারে 
উপনীত হইলেন, পাশ্নস্থ চোপদারকে দিয়া তৎক্ষণাৎ হলওয়েল ও তাঁহার 

সঙ্গণীদগের শঙ্খলমোচন করাইয়া, তাঁছা দিগকে যথেচ্ছদেশে গমন কারবার 

অনুমতি প্রচার করিয়া, পুনরায় দোলারোহণ করিলেন ।1 

ইংরাজদিগের পক্ষে কলকাতায় প্রত্যাবন্তন কারবার আর কোন রুপ 
সপ কাল পিজা পপ শত পপ জা পা শা অলপ পপ পাশ পা উপ সত শপ পপ শাটল জা পপর পা না 
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এ্রই অংশ উদ্ধত, সমাজে।চিত ব! কোঁনরূপে উল্লিখিত হয় নাই। 



২০০% সিরাজদ্দৌল! 

প্রতিবন্ধক রছিল না 1 প্বব্বকাহছিনশ বিস্মৃত হইয়া অনেকেই ধখরে ধণরে 

ক্িকাতায় পুনরাগমন করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বভাবদোষে আতি অজ্প- 

দিনের মধোই “জন বুলেশ্র সব্বনাশ উপস্ফিত হইল । একজন মদিরাসক্ত 
সাজ্জন সাহেব একদিন একজন নিরপর।ধ মুসলমানকে হত্যা করিয়া 

বসিলেন। পেকালের মহসলমান-রাজদরবারে ইহাতে হুলসম্কৃল উপস্থিত 

ছইল। রাজা মাণিকচাঁদের আদেশে একের অপরাধে ইংরাজ-মাত্রই 
কিকাতা হইতে তাড়িত হইলেন । * ইংরাজের কপাল ভাঙিল : তাঁহাদের 

জন্য আর কলিকাতায় স্কান রিল না। কেবল হেষ্টিংস প্রভৃতি কয়েকজন 

কুঠিয়াল কাশিমবাজারে বাঁপিয়া রহিলেন ; তততিম্্র আর আর ইংরাজেরা,__- 

যিনি যেখানে ছিলেন+__সকলেই আয়া পলৃতার বদ্দরে সমবেত হইতে 

লাগিলেন। 

এতদিনের পর ইংরাজের প্রবল প্রতাপ একেবারে চরণ হইর়া গেল; 

কাশিমবাজার গেল, কলিকাতা গেল, কলিকাতার ইংরাজদুগের উপর রাজা 

মাণিকচাঁদের বিজয়পতাকা গৌরবে আকাশে অঙ্গবিস্তার করিল। 

ইংরাজেরা অননে]াপায় হইয়া গড্ড/লিকা-প্রবাহের ন্যায় ছুটিয়া আপিয়া 
পল্তার পলায়িত জাহাজে সম্মিলিত হইতে লাগিল । 

সকলই ফ:রাইল ! তথাপি এ সকল শোচনধয় কাছিনগ সহসা মাপা 
জের ইংরাজ-দরবারের কণ্ণগোচর হইতে পারিল না। তাঁহারা সুদুর 

সমুদ্রক্লে বসিয়া ১৫ই জুলাই তারিখে কাশমবাজার অবরোধের প্রথম 
ংবাদ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তেমন বিচলিত হইবার কারণ ছিলনা; 

বাঞ্গালাদেশ হইতে প্রায় মধ্যে মধ্যেই সেরূপ সংবাদ আিত ; আবার 

হয়ত সঙ্গে সঙ্গেই শুনা যাইত, “গোলযে।গ মিটমাট হইয়া গিয়াছে 
সময়োচিত উপঢৌকন দিয়া সকলকেই শান্ত করিয়াছি ; বাণিজ্য-বাবসান্ন 

৮. 0006 ০1. 27. 80. 



ইংরাজ-নির্বাচন ২০১ 

একরংপ ভালই চলিতেছে 1” ** সুতরাং কাশিমবাজারের সংবাদ পাইফ্াও, 
মাদ্রাজের ইংরাজ-দরবার কেবল কাঁলকাতায় সেনাদল বৃদ্ধি করিবার জন্য 

মেজর িলপ্যার্রিকের সঙ্গে ২৪০ জন মাত্র গোরা পল্টন পাঠইয়া দিয়া, 
দ্বিতীয় সংবাদের অপেক্ষায় কথাঞ্চ২ৎ নিশ্চম্তমনেই কালযাপন 

করিতে লাগিলেন । 

৫ই আগষ্ট তারিখে রণপলায়িত ম্যানিংহাম সাহেব মাদ্রাজের বন্দরে 

উপনশত হইলেন । তাঁহার মুখে মান্রাজের ইংরাজ-দরবারে কলিকাতার 

কথা, দিরাজদ্দৌলার কথা, ইংরাজের সবর্বনাশের কথাঃ_-একমখেগে দমকল 

কথাই শুনিতে পাইলেন ।1+ সে সংবাদে মাথায় বজাঘাত পড়ল! কলে 
একেবারে হতবনদ্ধ হইয়া পাঁড়লেন। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগি- 

লেন, হায়! হায়! কি হইল? এতদিনের এত আশা”--সকল আশাই 
এক ফুৎকারে নিম্মংল হুইয়া গেল!” 

শোকের প্রথম উচ্ছাস চলিয়া গেল । তখন লোক ডাকাইয়াঃ সভা 

বসাইয়া, যানি যেখানে ছিলেন, সকলে মিিয়া মধ্ত্রণা আরম্ভ করিলেন, 

কেহ কেহ আগ্নেয়শগারর অগ্নন্যুৎপাতের ন্যায় প্রবল বিক্রমে গঙ্জন করিয়া 

উঠলেন ; কেহ কেহ প্রতিছিংসাসাধনের জন্য বারপ্রাতিজ্ঞা অবলম্বন করিবার 

উত্তেজনা করিতে লাগিলেন *-- কিন্তু তখন ইংরাজেরা যেরূপ ক্ষীণবল, 

ফরাপী-সমর-শৎ্কায় নিরস্তর চিন্তাক্রিষ্ট, তাহাতে সহসা কিংকর্জব্য স্থির 

হইয়া উল না। 

এদিকে মেজর লাঞ্ছেব তাগখরথখ-মুখে প্রবেশ করিয়াই, পল্তার বন্দরে 
আলিয়া, পলায়িত ইংরাজ-জাহাজের সন্ধান পাইলেন । তিনি আর ২৪০ 

(আর নি 
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২০২ সিরাজদ্দৌল! 

জন গোরা লইয়া একাকণ কি করিবেন 1? সকলকে যথাশাক্তি আশা ভরসার 

উৎসাছিত করিয়া, আত্মরক্ষার জন্য পল-তার বন্দরেই জাহাজ নোঞ্গর করিয়া 

ফেলিলেন। পলাফ্িত ইংরাজগণ তখন পথ স্তও জপাবত.__কিস্ত; সকলেই 
জশবন্ম-ত ! : অনেকে চিরর-গ্ন হইয়া পড়িষাছেন ১ যাঁহারা সুস্থ সবল, 

তাঁহারাও ভগ্রন্থদয়ে মলিনমুখে সতংনয়লে অকল দমুজ্রের উত্তালতরঙ্গের 
দিকে চাহিয়া চাতিয়া, কতদ্দিনে মাদ্রাক্ত হইতে দেনাদল আিনে-কেবল 

এই চিস্তায় শশণ“ হইয়া উঠিয়াছেন 1 * 

দুদ্রশার দিনে দুম্মত আগপিয়া ইংরাজদিগের দৃঃখদৈন্য দ্বিগুণ করিয়া 
তুলিল। কেন তাহাদের এরূপ শোচনীয় দুগণতি উপাস্থিত হইল.-_সেই 

কথা লইয়া তুমুল গৃহকলহ উপস্থিত হুইল। নব্যতন্ত্রের ইংরাজ-যুনকেরা 
ইংরাজ-্দরবারের উপরেই সকল অপরাধ আরোপ কাঁরতে লাগিলেন । 

যাহারা দরবারের সদস্য, তাঁহারাও পরম্পর পরম্পরকে অপরাধী কিলার 

ক্রল্য আয়োজনের ত্রুটি করিলেন না। এই সুত্রে ইংরাক্গদিগের মধা নানা 
বাগ্বিতণ্ডা চলিতে লাগিল : কথায় কথায় বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটি'তে লাগল ; 

সব্বপ্রকার লযনেদনা দরশভুত হইয়া গেল ;+ অবশেষে অনেকেই বলিতে 
লাগিলেন--প্যাঁহারা উৎকোচ-লোভে কৃঞ্খবল্লভকে কলিঙ্কাতায় আশ্রয় 

দিয়াছিলেন এবং যাহাকে তাহাকে লিলাশুক্কে বাণিজ্য করিবার জন্য 

কোম্পানীর নামাসিকিত পরায়ালা বিক্রয় কাঁরয়া অর্থোপার্জন করিতে- 

ছিলেন, তাঁহারাই সকল অনরে4র মূল!” পরবস্ত ইতিহাস-লেখকগণ 
অ.নক বণৃক্ত-তর্ক উপস্থিত করিয়া লাঁখয়া গিয়াছেন যে, এ সকল কথা 

নিতান্তই অমূলক! এতকালের পর সে সকল অভিযোগের লতা মিথ্যা 

নির্ণয় করা সহজ নহে । যাঁহারা এ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করিতে পারত, 
তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন যে, ইংরাজ-দরবারের সদপ্যাদগের ব্যবহারগুণেই 

02006. ০1. 17, 89-83, 



পল্তায় ইংরাজ ২০৩, 

নবাব ভিরাজদ্দৌলা এতদুর উত্ত্যস্ত হুইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের 
সাক্ষ্যই সত্য বাঁলয়া স্বীকার কাঁরন,__না, পরবস্তর্থ ইতিহাস-লেখকদিগের 

কথাই অজ্রান্ত বলিয়া মাণিয়া লইব ? ইাতিহাস-লেখক অর্দ্মি বলেন-- 
প্যুবকদলের অভিযোগে কর্ণপাত করা নিষ্প্রয়োজন | বদ্ধদিগক্ষে পাকে- 

চক্রে পদচাত করিবার জন্যই যুবকদল এই সকল অমুলক অভিযোগের 

স:ষ্টি করিয়া থাকিবেন 1” * 

পলৃতায় পলায়ন করিয়া কোনর,পে প্রাণরক্ষা হইল ৮ কিন্তু; ইংরাজ- 

দিগের দুদ্দ্শার আর অবধি রহিল না! একে নিদারুণ গ্রীমকাল» 

তাহাতে একেলারে নিরাশ্রয় ;১একে রোগক্রিষ্ট, তাহাতে আবার নিতান্ত 

অন্বাস্থ্যকর স্থানঃ__ফলে লকলেই মণ্্মপশড়িতঃ তাহাতে আবার প্রতিপিনই 
খাদ্যাভাব 1 জাহাক্গের ভাণ্ডার শুনা * তহবিলে তৎ্কার অনটন ; নিকটে 

হাউ-বাজারের আসত্বাব »-ইচ্ছা থ'কিলিও মাণিকচাঁদের ভয়ে দোকানী 

পশারী জাহাদের কাছে অগ্রসর হইতে লাহস পাইতেছে না। আর 

কিছুদিন এরুপ দদ্দশার প্রতিকার না হইলে, সকলকেই একে 'একে 
ভাগীরথী-গঁ জখণ-কঙ্কাল নিসক্জ্জন করিতে হণ্ত | মাণিকচাঁদের ভয়ে 

সকলেই জড়দড় :-তকেধবল ফরাস”, আর ওলপ্বাজ্, আর ইংরাজের বিপদের 

বন্ধু কৃঞওকায় “নেটিভ? € বা্গালী ) বণিকেরা গেপনে গোপনে যাহা কিছু 

অন্জল পাঠাইতে লাগিলেন, তাহাতেই কোনরপে কায়তুরুশে ইংরাজের 

দিনপাত হইতে লাগিল 11 

চতুর লোকের একবার একটু দাঁড়াইবার স্থান পাইলেই বেষ্ট হয় । 

ঈ. (0009. ০1, 11. 81. 
+ 16 15100517080 001 00:0:607569 9010205 ঘয91৩ 00 

15256 0 00510. & 157 091973091998 9101705 %6 168, 059 00056 
00700199019 91906 1 609 00012 655 80006 ট৮92265 10011950910 
(5160669 ৪00. 299886069 ০1 609 00002000 109959881188 01 1169 
006, 05 009 89951808009 0 009 75200108920 605 1300801296০ 



২০৪ সিরাজদ্দৌল৷ 

তাহার পর সে আপন কৌশলে লহজেই বাঁসবার স্থান করিয়া লইতে 
প|রে। ইংরাজ্দিগেরও তাহাই হইল। যদি পিরাজদ্দৌলা পল-তা পধণ্স্ত 
সলৈন্যে শুভাগমন করিতেন, তবে হয় ত লকলেই চোরের মত পলায়ন 

করিবার পথ পাইতেন না। কিম্ত লিরাজদ্দৌলা ইংরাজ তাড়াইবার জন্য 
কোনর্প উদ্যোগ না করিয়া, কেবল উদ্ধত-ব্যবহারের শাস্ত দিয়াই নিরম্ত 

হইলেন। ইছাতেই ইংরাজেরা পলতায় পলায়ন করিয়া হাঁপ ছাড়িবার 

অবসর পাইয়াছিলেন। ইংরাজেরা 1কস্তূ সে কথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত 
নছেন। তাঁহারা বলিতে চ।ছেন যে, ইংরাজদ্দিগকে নিব্বাসিত করাই 

সিরাজদ্দৌলার অভিপ্রায় ছিল,__কেবল দব্ধলচিত্ত বলিয়াই তিনি ইংরাজ- 

দিগের পশ্চদ্ধাবন করিতে পারেন নাই । * এ কথা একেবারে মিথ্যা 

কথা । [িরাজদ্দৌলার মনে সেরূপ কম্পনা উদিত হইলে, ইংরাজ 
তাড়াইতে মুহুত্তমান্রও পিলম্ব ঘটিত শা এবং হেণ্টিংস ও ডাক্তার ফোর্থ 

প্রভৃতি ইংরাজ কুঠিয়ালগণ ্বচ্ছন্দচিত্তে অক্ষতশরখরে কাশিমবাজারে 

অবস্ান করবার অবপর পাইতেন না। 

ইংরাজেরা শতবধ বাণিজ্য কাঁরয়া শাসিতেছেন £ ইংরাজেরা জগ্গল 

কাটিয়া কলিকাতায় বিচিত্র ইন্দ্রপুরী রচনা করিয়াছেন; ইংরাজেরা 

মহারাষ্ট্রখাত খনন করাইয়া কত লোকের ধনপ্রাণ নিরাপদ করিয়া 

দিয়াছেন $+--লৃতরাং আত্মীয়তাসত্রই হউক, আর চিরকতজ্ঞ বাগালী 

জ।ঁতর *বভাবসুলভ পরোপকার-প্রবৃস্তির জন্যই হউক, এদেশের অনেক 

সা0089 10000870165 6195 829 2000010 100910690. 020 62215 098,980 

9707 185 05 609 85581968099 01 609 766159$, 000 09৮10 10100 

2069198 800 86690002009, 071586615 9000190৮৮90 আঃ 811 

2008 01 00:051880129, 6105 ৪0301007690 605 0৩0 01 62912 

816086102 0311 80609৮.--1591৪ 000051, 

* (02005. 5০২. 1). 59. 



তর্দশ! ২০৫ 

গণ্যমান্য-লোকে ইংরাজের দুঃখ-দুদ্দশা মোচন করিবার জন্য অগ্রসর- 

হইয়াছিলেন ।* অন্যের কথা দুরে থাকুক, যে উমিচাঁদ ইংরাজবন্ধৃর 
অকাত্রম সৌহাদ্/গ-ণে সব্বস্বাস্ত, মন্মপণীড়িত, শোকগ্রস্ত পথের ফাঁকর 

সাজিয়াছিলেন. তিনিও দদ্দদশার দিনে সাশ্রুনয়নে নবাব-্দরবাচুব ইংরাক্ের 

হইয়া কত কাকুতি-খিনীত জানাইতে লাগিলেন । হেশ্টিংদ এবং ডাক্তার 
ফোথ সাছেব কাশিমবাজারে বাঁপয়া গোপনে গোপনে মাম্ব্রলেব সঙ্গে 
আত্মীয়তা সংস্থাপন করিতে লাগিলেন ;ঃ যে লকল আরমানগ বাণক 
বাণিজ্যোপলক্ষে সমঃদ্রপথে গতিবিধি করিতেন, তাঁহারাও ইংরাজদিগকে 

রাজধানীর গুগ্ুসংবাদ প্রদান করিতে সম্মত হইলেন । এই সকল চেষ্টায় 

কালক্রমে ইংরাজের দঃখ-দুদ্দ্শার অবগান হইবার সদুপায় হইতে লাগিল। 1 

দেশের লোকে বুঝিতে পারিল যে, আজ হউক, কালি হউক, আর দশ 

দিন পরেই হউক, ইংরাজেরা আবার এ দেশে বাণিজ্য কারবার জন্য 

নবাবের পনন্দলাভ করিবেন, সুতরাং দেশের লোকের আনুগত্য দিন দিন 

ঘনীভূত হইতে লাগিল । 

মেজর সাহেব পলতায় আসিয়া এই সফল শৃভলক্ষণ পর্যবেক্ষণ 
করিলেন। আশা হইল, সাহস হইল,--সময় পাইয়া মাণিকচাদিকে 

হস্তগত করিবার আয়োজন হুইল । এবং নবাবের শৃতদৃষ্টি আকষণ 

করিবার জন্য বিনশতভাবে আবেদনপত্র লিখিত হইতে লাগিল। রাজা 

ক. 90095 04 6196 10:০051910129 7919 90100159015 [ব00011888%2, 

86 8189 2198 01 1015 1119,--6109 1508 02010110165. 91205708081 

01: 0880 8105 009 80101011006 6105 107051380, 11018 190 ৮০ 

8752 লু 55650865 51206 00081856089 1015 11010818200. 609 

80109900906 9195%865010 ০৫ 0018 18700115889. 10104, 

1 [50088 9919081009 £:020 610 7১990308 ০% 8028 01059720229 
01 [10035. | মা | 



২০৬ সিরাজদ্ৌলা 

যাণিকচাঁদ ইতিহাসে চতুর-চড়ামাণ বাঁলয়া সুপাঁরচিত । নবাব-দরবারের 
আ্রোত কখন: কোন: দিকে প্রবাহিত হয়, সে দিকে সব্্বদাই তাঁহার 

তীক্ষৰ্ষ্টি দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, 

সে ল্োত আবার ধীরে ধারে ইংরাজদিগের অনুকৃল হইয়া প্রবাহিত 
হইতেছে, তখন [তানও ইংরাজের সঙ্গে আত্মীয়তা সংস্কাপনের জন্য 
অসম্মত হইলেন না। ইংরাজেরা নবাবের নিকট আবেদন-পত্র 

পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই পত্রে অদ্ধকপ-হত্যার জন্য 

কোন প্রকার আন্তনিদ করা হইল নাঃ আবার যাহাতে বাণিজ্যা- 

কার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার কথাই বিবিধ বিধানে বিবৃত 

হইল । যতদিন সনন্দ না আসিতেছে, ততদিন অন্ততঃ অন্নাভাবে 

বিড়ম্বনা ভোগ কারিতে না হয়ঃ তঙ্জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা 

করা হইল। ওলম্দাজদিগের গতর্ণর [িসডম সাহেবের যোগে 

এই আবেদনপত্র নবাব-দরবারে প্রেরণ করিবার আয়োজন হইতে 
'লাগল। 

তরসা পাইয়৷ ইংরাজ কুঠিঘ্ালগণ জাহাজের উপরেই মন্ত্রিসভার বৈঠক 

বসাইতে আরম্ভ করিলেন। সে বৈঠকে “অনারেবল জ্রীল শ্রীধুক্ত রোজার 

ড্রেক? সাহেব বাছাদুর সভাপতি এবং ওয়াট-স, হলওয়েল ও মেজর কিল- 

প্যার্িক সদস্যের আসন গ্রহণ করিলেন । * 

২২শে আগন্টের বৈঠকে, পভাপতি মহাশগ্ন সকলকে এই বলিয়া আম্বাপ 

'দিলেন যেঃ আর তয় নাই? মাসাজ হইতে শশম্রই গোরাপঞ্টন আপি- 

তেছে। কিন্তু সেই দিনই সংবাদ আসল বে, ওলম্দ!জেরা ইংরাজাদগের 

* এই বৈঠকের আ'নুপুর্ধ্বিক কাঁধ্যবিবরণী 1,008'8 99190610725 1:00. 66 

চ১9902:98 01 006 30593009006 01 13003 নামক পুস্তকে বিস্কৃতভাবে বণিত 

সহিয়াছে। 



ব্যবহার ২৩৭ 

'আবেদনপত্রখানি নবাবদরবারে পাঠইয়া দিতে ইতন্ততঃ কারতেছেন। 
তখন পত্রখানি কির্পে নবাবের নিকট প্রোরত হইতে পারে; তাহার জন্য 

পরামশ চলিতে লাগিল। ঘইনাক্রমে সেইদিন কলিকাতা অঞ্চল হইতে 

খোজা পিজ্র এবং এবাহিম জেকবস: নামক দুইজন আরমানি বাণক পল্তায় 
আলিয়া উপনগত হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইংরাজ-ছিতৈষণ উমিচাঁদের 
নিকট হইতে একখানি গুগুলিপি আনিয়াছিলেন। পব্বপমক্ষে সেই পত্র 
পঠিত হইল । হ্বায়! উমিচাঁদ;-_-সেই পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, 

পঁচরদিনও যেমন এখনও সেইরূপ ভাবে তিনি ইংরাজের কল্যাণকামনায় 
নিযুক্ত রৃহিয়াছেন। আর ইংরাজেরা যাঁদ রাঙ্জা রাজবল্লভ, রাজা মাণিক- 
চাঁদ, জগৎশেঠ, খোজা বাজ প্রভৃতি পাত্রমিত্রের লষ্গে গোপনে গোপনে 

চিঠিপত্র চালাইতে চান, তিনি তাহাও যথাস্থানে পেশীছাইয়া দিয়া সদুত্তর 
আনলাইয়া দিবেন |” * হীতিহাল লিখিতঠে বলিয়া যে ইংরাজেরা এবং যে 
হুলওয়েল সাছেব উমিচা্দকে নিতান্ত কুটিলভ্ৃদয় পরমপাষণ্ড অর্থগক্্র নর- 
[পিশাচ বলিয়া পাঁথবশর নিকট পরিচিত কারবার জন্য কত আগ্রহ প্রকাশ 
কারয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কেহই বিপদের [দিনে তাঁহাকে ততদ্র আবিশ্বাস 
করেন নাই! ইতিহাসে এ সকল কথার ধথাযোগ্য ঘমালোচন। হয় নাই 
বিয়া, বাঙ্গালী কবি লিখিয়া রাখিয়াছেন £-- 

“--যেন ভাঁবণ তক্ষক 

আছে পাপণ উমিচা্দ ফণা অস্ফালিয়া 1” 1 

উমিচাঁদের সহায়তাগুণে রাজা মাণিকচাঁদ সহজেই বশীতৃত হইলেন । 

একদিন যে মাণিকচাদ ইংরাজ-দলনে অপরিসীম উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া 

স. 00080186100 00 ০০810. 659 10090012 80150010927 প্165, 

08056 27, 7766. 

1 পলাশীর বুদ্ধকাব্য। 



২৯৮ সিরাজদ্দৌলা 

ছিলেন, তাহা মন্ত্রোষধিগঃণে সহসা শিখিল হইয়া পড়িল । &ই সেপ্টেম্বরের 
বৈঠকে স্বয়ং মাগিকচাঁদের পত্র ইংরাজ-দরবারে সব্্বসমক্ষে উদ্বাটিত 

হইল। সে পত্রে ইংরাজ আবার সাহস পাইলেন। রাজা মাণিকচাঁদ 
যে যথাশাক্ত ইংরাজ্ধে সহায়তা কারতে কৃতরপ*কল্প হুইয়াত্ছন, তাহার 
নিদর্শন পাইতে বিলম্ব হইল না !-_-পল-তায় বাজার বগল, ইংরাজের 

অন্রকষ্ট দুর হইয়া গেল । * 
রাজা মাণিকচাঁদ এত ধহজে ইংরাজের বশশভুত হইলেন কেন, 

ইতিহাসে দে রহস্য মীমাংসত হয় নাই । মাণিকচাঁদ যের্প চরিত্রের 
লোক, বাতাস বুঝিয়া পাল তুলিয়া দিতে তিনি চিরদিন ক্ষিপ্রহত্ত। 

[িরাজ ঘখন লসৈন্যে কপিকাতাতিমুখে যদদ্ধষাত্রা করেন, জগৎশেঠ এবং 
খোজা বাজিদ কতাঞ্জাল হুইয়াও যখন পিরাজদ্বৌলাকে সংক্পচয্যুত কারতে 
পারেন নাই, মাণিকচাঁদ তখন নবাবের নিকট সরফরাজ থাকিবার আশায় 

সাঁবশেষ উৎসাহের সঙ্গে ইংরাজদলনে অসীম বঁরত্ব প্রনর্শন করিতে কুটি 
করেন নাই। কলিকাতা জয় করা হুইল, কালক্ষাতার নাম পযণন্ত বিল.প্ত 

হইয়া গেল, কলিকাতার সুধা-ধবল ইন্দ্রপুরী হইতে ইংরাজ তাড়িত হইল ; 
-মাণিকচাঁদ বুঝলেন যে, আর বিনাষ-দ্ধে “আিনগরে” ইংরাজের পদাপণ 
কারবার সম্ভাবনা রহিল না। কিন্ত; মাণিকচাঁদ জানিতেন যে, বিপদে 

পিয়া বৃটিশপিংহ িছুদিলের জন্য পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেও, অবলব 

1009 88209 98 60979 0809 92062092 79665৮ 60 6129 
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গুপ্তলিপি ২০৯ 

পাইবামাত্র আবার বারদপেঁ কিকাতার উপর হুত্কার করিয়া বাঁপাইয়া 
পড়িবে এবং সে আক্রমণে মাণিকচাঁদেরই লগৃহ সব্বনাশ হইবে | তিনি, 
সেইজনা মহলাঘোড়ে এক নৃতন দ:্গ নিম্মণণ কারিয়া সেখানে ধনরত্ব ও 

জ্ীপুঘাদি সুরক্ষিত করিতোছলেন। ইতিমধ্যে আবার বাতাস ফিঁরয়া 
গেল! পিরাজদ্নৌলার মতি-গতি শাস্ততাব অবলম্বন করিল ; ইংরাজদিগের 

পুনরাগমনের আশার বশজ অঞ্কুরিত হইয়া উঠিল; সুতরাং তাঁহাদের 
করুণক্রম্দনে উপেক্ষা প্রদর্শন করা মাণকচাঁদের নিকট বনাদ্ধমানের কার্ধয 

বলিয়া প্রতীয়মান হইল না। উমিচাঁদ অনুরোধ জানাইবামাত্র মাণিক্চাঁদ 

ইংরাজদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়াইবার জন্য পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। * 

নবাব-দরবারে ইংরাজদিগের কাতর নিবেদনে শুতফল ফাঁলবার সম্ভাবনা 

উপাস্থত হইল। এমন পময়ে কাশিমবাজার হইতে সহলা সংবাদ আপিল 

যে? “মুশিপাবাদে বড়ই গোলযোগ ! বাদশাহ পুর্ণিয়ার নবাব শওকত- 

জঞ্গকেই বাঙ্গালা, বিহার, উীঁড়ষ্যার নবাবশ-সনন্দ পাঠাইয়া দিয়াছেন | 
তদনুসারে য.দ্ধযাত্রার আয়োজন আরব হইয়াছে; তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে 
অবতাঁণ” হইলে, অনেকেই তাঁছার পক্ষে অস্ত্রধারণ করিবেশ। আর সে 

[রাজদ্দৌলা নাই। তাঁহার প্রবল গব্ব খবর হইয়া আিয়াছে 7-_তাঁহার 
রত্ব-সংহাসন ঘায় যায় হইয়া উঠিয়াছে 1৮ 1 

এই সংবাদ পাইবামাত্র ইংরাজদিগের পহব্ধলংকল্প পরিবর্তিত হইয়া 
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২১৩ সিরাজদ্দৌলা 

গেল । সকলেই বলিতে লাগিলেন মার কেন? সময় থাকিতে উঠিম্া 

পড়িয়া লাগিয়া যাও। ইংরাজ-দরবার তাহাই করিলেন। তাঁহারা 

শওকতজ্গের সঙ্গে আত্মীয়তা করিবার জন্য এবং দিরাজদ্দৌলার সবর্ধনাশ 
সাধনে তাঁহাকে উৎসাহিত কারিবার জন্য “নজর” পাঠাইয়া পত্র লিখিতে 
কৃতসংকষ্প হইলেন । * 

পিরাজদ্দৌলা ইহার বিদ্দুিসর্গও জানিতে পারিলেন না; তাঁহার 
নিকট পববর্ধবৎ কাকুতি-মিনাত চলতে লাগিল। তিনি যাঁদ পুণাক্ষরেও 

এই রাজবিদ্রোছিতার সন্ধান পাইতেনঃ তবে হয় ত পল-তার বন্দর ইংরাজের 

সমাধিক্ষেত্রে পরিণত হইতে বিলম্ব ঘাঁটত না। 

এদিকে মাদ্রাজানবাসণ ইংরাজগণ দুই মাসের মধ্যেও তকণীবতকের 

শেষ করিতে পারিলেন না। ইংরাজের ফৌজ অপ্রচুর ; চিরশত্র্ ফরাদণ 
হয় ত শীস্রই তারতবর্ধ আক্রমণ কারবে 7__এমন সময়ে মাজ্জাজ হইতে 

পঞ্টন পাঠ।ইয়া দেওয়া কর্তব্য কি শানে বিষয়ে বিষম মতভেদ উপস্থিত 

হইতে লাগিল । এই লকল কারণে অনেক বিলম্ব হইয়া গেল ৮_-অবশেষে 
স্থির হুইল যে, অন্যান্য প্রদেশের ভাগ্যে যাহা হয হউক, সব্ব্ণাশ্রে কাল- 

কাতার উদ্ধারপাধন করাই কর্তব্য। এই সময়ে বিখ্যাত ইতিহাসলেখক 

আম্মি“ সাহেব মাপ্রাজ-দরবারের সদস্য ছিলেন, তিনি এই কল তর্ক-যুদ্ধের 

নাস্তার ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন।+ কলিকাতার উদ্ধারসাধন করা স্থির 
হইল বটে, কিন্তু কাহাকে সেনাপাঁত করা হইবে তাহা সহজে স্থির 
হইল ন|। 

[পগট: সাহেব মান্রাজের গভর্ণর | পদগৌরবে তিনিই দব্বশ্রেন্ঠ। 
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মাণিকাদের পত্র ২১১ 

কস্তু যুদ্ধব্যবসায়ে তাঁহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। সেনানায়ক্িগের 
মধ্যে কর্ণেল অক্ডারক্রন্ সর্বশ্রেষ্ঠ ঃ কিন্তু বাঞ্গালাদেশের ধুদ্ধকলহে 
তাঁহারও কোনরূপ অভিজ্ঞতা নাই । কণেলি লরেম্সের যোগ্যতা আছে, 
অভিজ্ঞতাও আছে, -সকল বিষয়েই তিনি পারপক্ধ ! কিন্তু [তান হাঁপানি 

রোগে জজ্জরত,__বান্গালার জলবায়ু তাঁহার ধাতুতে সহ্য হইবে লা। 

এইরুপে যখন একে একে সকল সেনাপাতি পশ্চাৎপদ্ হইলেন, তখন কর্ণেল 

ক্লাইবের উপর অগত্যা এই ভার ন্যস্ত হইল। যাঁহারা ক্লাইবের পক্ষপাতী, 
তাঁহারা বলিলেন যে ইংরাজভাগ্যে মাণিকাঞ্চনের সংযোগ হুইল। 

কর্ণেল ক্লাইবের নাম ভারতবষে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কলিকাতার 
গবর্ণমেন্ট-প্রাসাদে তাঁহার গব্বোন্নত বীরপ্রকৃতির যে লবন চিত্রপট 

বিরাজিত রাহিয়াছে, * তাহার প্রত্যেক তুলিকা-দম্পাতে আজও যেন 

দঢ়প্রাতজ্ঞাব্যপ্জক তীত্রতেজ উত্তাপিত হুইযা উঠিতেছে। কত সুলেখক 

তাঁহার বণরকশীর্ত“র বর্ণনা করিয়া সাহিত্যজগতে চিরগ্মরণণয় হইয়াছেন। 
তাঁছারা বলেন যে, প্কর্ণেল ক্লাইব “আজন্ম-সৈনিক»-_এত দাহদ, এত 
বীরদপ', এত প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব একাধারে আর কাহারও জীবনে বিকশিত 

হইয়াছে কি না সন্দেহ ?” 
মাদ্রাজ-দরবার স্থির করিয়া দিলেন যে, সেনাপাতি ক্লাইব কলিকাতার 

ইংরাজ-দরবারের আজ্ঞাবহ হইবেন নাঃ স্বাধীনভাবে সকল কার্য 

সুসম্পন্ন করিয়া সসৈনো মাদ্রাজে প্রত্যাবস্তন করিবেন । ইংলগ্েশ্বরের 
নৌ-সেনাপাতি আভডমির্যাল ওয়াটলনকেও সেই সচ্গে প্রেরণ করা স্থির 
হইয়া গেল। ? 

ভারতভাগ্যবিধাতা মহাবণর ক্লাইব এবং ওয়াটসন: পাঁচখানি রণপোত 

+.08519066--165 01617%59 9100 ০5-105609. 

+ ইংরাজ-লিখিত সমধ্থ ইতিহাসেই এই সকল বিবয় বর্ণিত রহিয়াছে 



২১২ সিরাজদ্দৌলা 

লইয়া ১৬ই অক্টোবর মাপ্রাজের উপক্ল ছাড়িয়া সসৈন্যে যদ্ধযাত্রা করিলেন। 
কোম্পানী বাহাদুরের পাঁচখানি জলযান মালপত্র বহিয়া চলিল। ৯০০. 

গোরাপল্টনের সঙ্গে ১৫০০ কালা দিপাহী সগবের্ব বঙ্গোপসাগর বিকম্পিত 

করিয়া বৃটিশের রণবাদ্যনিনাদে তালে তালে পা ফেলিতে ফেলিতে জাহাজে 

পদাপপণ করিল। জাহাজ কালকাতাভিমুখে অগ্রপর হইতে লাগিল %-_ 
যতদুর দৃষ্টি চলল, বেলা ভুমিতে দাঁড়াইয়া ইংরাজ-নরনারী রুমাল উড়াইয়া 
উৎসাঙ্কবন্ধন কাঁরতে ত্রুটি করিলেন না। 

একজন বাঞগালী-কবি শ্রৃতিপুমধূর সংস্কৃত কবিতায় নব্যতারতের 

ইতিহাম সৎকলন করিয়া গিয়াছেন। তান কবিতা-রস-মাধূষেের প্রাথযণ 
রক্ষার জন্য [লাঁখয়া িয়াছেন যে, 

“অনুকলোইভবন্বায়:ঃ প্রয়াণে ক্লাইবস্য হি।” * 
[কস্ত; প্রতঞ্জন অনুকল হইতে পারল না; বায়ুবেগে জাহাজগীল 

ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইয়া পাঁড়তে লাগিল। আডূমিরাল পোকক ২৫০ 

গোরা লইয়া কম্বরল্যাণ্ড' নামক সুবৃহৎ জাহাজে আরোহণ করিয়াছিলেন 
এবং 'মারলবরা” নামক আর একখানি কোম্পানীর জাহাজে অধিকাংশ 

গুলিগালা পহ্জীকৃত হইয়াছিল ;__-এই দুইখানি বিশেষ প্রয়োজনায় 
জাহাজ যে কোথায় উড়িয়া গেল, তাহার আর সন্ধান মিলিল না। অবাশি্ট 

জাহাজগনুলি অনেক ঝঞ্চাবাত সহ্য করিয়া, অবশেষে বালেশ্বর বন্দরের নিকট 

দিয়া ধীরে ধারে কলিকাতাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল । 

সগৌরবে ইতিহাস চচ্চা করিয়া ইংরাঁজের সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, 
সেই সুপ্রসিদ্ধ লর্ড মেকলে কল্পনী-বলে লিখিয়। খিয়াছেন বে _ড10010 1০:65-5182% 
00015 8692 6106 ৪9158] ০01 6109 10 651115651009 16 ঘা98 0:669700017790. 

0086 810 91990365070 51000910799 99106 60 00617980195 8200 ঠ1086 

01159 ৪73০0010106 8৮ 05 70980. 01 6059 1500-60799৪, 11150501855 

সু 01159, 

ঞ** লধুভারতম্। 



অষ্টাদশ গৰিচ্থেদ 
সিরাজ ন1 শওকতজঙ্গ-_কাহ্ছাকে চাও ! 

ইংরাজদিগের যেরঃপ অপাধারণ অধ্যবসায়, তাহাতে এদেশের লোকের ধারণা 

ছিল যে, ইংরাজ দমন করা বোধ হয় মানুষের সাধ্য নহে। দাক্ষিণাত্যের 

বৃটিশ “বেয়নেটে” ফরাপশ-সেনা উপযশ্যপরি পরাজিত হছইতেছিল: সে 
সংবাদে ইংরাজের প্রবল প্রতাপ ক্রমই উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। এমন 

সময়ে নবাব সিরাজদ্দৌলা বাহুললে সেই অজেয় মহাশাক্তকে মৃহৃত্তে চূর্ণ 
বিচংণ করিয়া মহাধমারোছে রাজধান্প প্রত্যাগমন করায়, দেশের মধ্যে 

হুূলস্থংল পড়িয়া গেল ;-যাঁচারা আত্মোদর পণ করিবার জন্য দারছের 

মুখের গ্রাস অপহরণ করিতে কিছ-মাত্র লঙ্জাবোধ কাঁরতেন না, সেই সকল 

পাত্রমিত্রদল বিষাদে অবসন্ন হইয় পড়লেন রাষ্ট্র'বপ্লবের শেষ আশা 

শওকতন্রঙ্গ ;-কিস্তু অতঃপর তিনিও যে সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে শত্কি 

পরাক্ষা কাঁরতে সম্মণ্ত হইবেন, তাহারুই বা সম্ভাবনা কোথায়? সুতরাং 
[িরাজদ্দৌলা কথাঁঞ্চৎ নিশ্চিন্তৃদয়ে রাজকাধে ছপ্তক্ষেপ করিবার আয়োজন 

করিতে লাগিলেন। 

সিরাজদ্বৌলার কপালে নিরুদ্ধেগ হইবার অবসর ঘাঁটল না। এক মান্- 
কালও নিব্র্ধবাদে কাটিল না। পণিয়াধিপতি শওকতজঙ্গ পঙৈন্যে 
মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করিতে আমিতেছেন, এইরংপ জনরব আবার দেশে রাষ্ট্র 

হইয়া পড়িতে লাগিল। গ:ঞচচরের সাহায্যে সিরাজদ্দৌলা শশপ্রই মংবাদ 
পাইলেন যে, এই জনরব অলীক নহে। দিল্লীর বাদশাহ দীর্ঘকাল রাজকর 
না পাইয়া, অবশেষে মন্ত্রাদলের মন্ত্রণাক্রমে শাহজাদাকেই বাঙ্গালা, 

বিহার, উড়িষ্যার সুলাদার নিধুক্ত কারয়াছেল ১--তদনূলারে শাহজাদা 



২১৪ পিরাজদ্দোল। 

সসৈন্যে পর্ণয়ার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। শাহজাদা ও শওকতজঙ্গ 

যুগপৎ রাজধানশ আক্রমণ করিয়া [সরাজদ্বৌলাকে সিংহাপনচ্যত করিতে 

পারিলে, শাহুজাদার নামে শওকতজঙ্গ রাজ্যশাসন করিবেন। মিরাজ 

নীরবে এই রণসমাচার লঃকাইয়া রাখিতে পারিলেন না ;-তিনঘিও 
সিংহাসন-রক্ষার জন্য সেনাসংগ্রহে মনোনিবেশ করিলেন! 

[িরাজদ্দৌলা জানতেন যে, তাঁহার মন্ত্রীদলের চক্রান্তবলেই এই 
অভিনব অভিযানের সংত্রপ।ত হইয়াছে । যাঁহারা সিরাজদ্বৌলাকে নিহত 

করিয়া শওকতঞ্ঞঞ্গকে সেই সিংহাসনে বসাইয়া দিবার জন্য লালায়িত, 

তাঁহারা যে কিরুপ ম্বদেশহিতৈবণ পারণামদশ* বরপুরুব, দিরাজদ্দৌলা 
তাহা বিলক্ষণ জানিতে পাঁরয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আর কাহারও 

কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। শওকতজৎগ কুক্রিয়াসক্ত 

তরুণ-যুবক ? তাঁছার মন্ত্রিদল স্বা্থলুব্ধ চাকার মাত্র ;__তাঁহাকে পরাজিত 

করা কঠিন কাধ্য নহে । কিন্তু শাহজাদা যদ শওকতজঙ্গের সথ্গে মিলিত 

হন, তবে সে সম্মিলিত শক্তির পরাঞ্জয় সাধন করা বড়ই অসাধ্য হইয়া 

উঠিবে। যদিও দিল্লশর প্রথলপ্রতাপ চু্ণ-বিচ্ণ“ হইয়া গিয়াছিল, তথাপি 
বাদশাহের নামের এ্রদ্দ্রঞ্জালক মছাশাক্তি সব্ধথা বিলুপ্ত হয় নাই! 
[িরাজদ্দৌলা জানিতেন, পেই ঝাদশাহের নামের দোহাই দিয়া বাদশাহজাদা 
সদ্নুখসমরে দণ্ডায়মান হইলে, এ দেশের গণ্যমান্য সকল লোকেই মূহ্ব্ত- 
মধ্যে বাদশাছের পক্ষে ঢাঁলিয়া পড়িবে ; দিরাজকে হয় ত 'বিনাযুদ্ধে তাঁহার 

আত্মপক্ষায় পাঅমিত্রেরাই বাদশাহের নিকট বাঁধিয়া পাইয়া দিবে । সুতরাং 

তিনি আর কালক্ষয় না করিয়া, শাহুজাদার শৃভাগমনের পহব্বেই, পহশিকার 

বিদ্রোহছদলনে কতমংকষ্প হইলেন । 

শওকতজষ্গ রাজবিদ্রোহী। তথাপি শওকতজগ্গ পরমাত্বীয়। 

আলিবদ্দীর বংশধর বালয়া তিনিও লোকসমাজে লুপরিচিত। বূতরাং 

সহসা ভাঁছার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলে পাত্রমিত্রগণ লানারূপ চক্রান্ত 



শওকতের খ্বভাব ২১৫, 

কাঁরয়া সিরাজদ্দৌলার মনোরথ পুণ“ কারবার অবসর প্রদান করিবেন না। 
সিরাজ সেইজন্য এক কৌশলজাল বিস্তৃত করিলেন । 

পহর্ণিয়া প্রদেশে বীরনগরে একজন ফৌজদার থাঁকত। সেই পদ 

শহন্য রছিয়াছে দেখিয়া, দিরাজদ্দৌলা রাসবিহারণ নামক একজন অনুগত 

ব্যাক্তকে ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া, শওকতজধ্গের 'নিকট পত্র লিখিয়া 

পাঠাইলেন । * সিরাজ যাহা চানেন, তাহাই হইল । শওকতজচ্গ পত্রপাঃ 

লিখিয়া পাঠাইলেন--“আমি বাদশাহশ সনম্ৰ পাইয়া বাঙ্গালা, বিহার, 

উড়িষ্যার নবাব হইয়াছি। তুমি আমার নিতান্ত পরমাত্বীয় ; তোমার 
প্রাণবধ করি/তে আমার ইচ্ছা নাই। যা প্রাণ লইয়া প্ব্ধবশ্গের কোন 

নিজ্জজন পল্লীতে পলায়ন কাঁরতে চাও, আমি তাহাতে বাধা দিতে চাছি 

না। বরং তুমি অন্রবন্বের কষ্ট না পাও, তাহারও ব্যবস্থা করিতে সম্মত 

আছি । আর িলম্ব করিও না,__পত্রপাঠ রাজধানণ ছাড়িয়া পলায়ন 

কর। কিন্তু সাবধান! রাজকোষের কপদ্র্দকেও হস্তক্ষেপ কারও না! 

যত শীঘ্র পার প্রত্যুত্তর পাঠাইও। সময় নাই। অধ্ব সুসজ্জিত । 
আমিও রেকাব-দলে পা তুলিয়া দিয়াছি। কেবল তোমার প্রত্যুত্তর পাইতে 

যাহা কিশু বিলম্ব !” 1 

টিরাজদ্রৌলা যথাকালে এই উদ্ধতিপি নবাব-দরদারের পাত্র-মিত্র- 
দিগের কর্ণ গোচর করিলেন । তাঁহার আশা ছিল যে, অতঃপর কেছ আর 

যুদ্ধধাত্রাকালে বাধা প্রদ।ন কাঁরবে না এবং রাজবিজ্রোহী শওকতজঙ্গের পক্ষ 

সমর্থনার্থ বাঞানুবাদ কারতেও সাহস পাইবে না। কিন্তু; কথ উঠিতে না 
উঠিতেই প্রাতবাদ আরম্ভ হুইল। মন্ত্রিদল রুঝিলেন, শাহজাদার শুতাগমন 
করিতে এখনও অনেক বিলম্ব ; তিনি সশরীরে শুভাগমন না কাঁরলে, 

প্রকাশ্যে শওকতজঙ্গের পক্ষাবলন্বন করা বিড়ম্বনা মাত্র $--ইহার মধ্যেই যদি 

++. ৪৪:৮৪ [নু 56০0৮ 0: 73910681. 

শী 9৪৯:৮5 ৪6০: 01 90681. 



২১৬ সিরাজদ্দৌলা 

[িরাজদ্দোলা যাদ্ধযাত্রা করেন, তবে শওকতজঙ্গের সকল চক্রান্তই চু 
হইয়া যাইবে । সুতরাং তাঁহারা পকলেই প্রতিবাদের প্রাতধবানতে 'িরাজ- 
ন্দৌলাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিলেন । জগৎশেঠ মুখপাত্র হইয়া বুঝাইতে 
লাগিলেন--“দিলী*ব্রই বান্গালা, বিহার, উঁড়ফ্যার স্বামী । সংবাদার 

তাঁহার ননদ্দবলে শামনভার পরিচালন করেন 1 মিরাজদ্রৌলার সনন্দ নাই। 

শওকতজঞ্গ সনন্দ পইয়াছেন । এরপ ক্ষেত্রে কে রাজা, কে প্রজ্গা, তাহার 

মীমাংসা হইতে পারে না|” সিরাজ বুঝলেন যে? চক্রান্ত বডই কুটিল 

পন্থা অবলম্বন করিয়াছে । তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া জগৎশেঠকে কারারুদ্ধ 
করিনার আদেশ দিয়া সভাসঙ্গ করিয়া দিলেন ) কেহ কেহ এলুপও রটনা 

কারতে লাগিলেন যে, নবাব ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে জগৎশেঠের গণ্দশে 

চপেটাঘাত করেন, তাহাতে সভাভগ্গ হইয়া গেল। * বলা বাহুল্য, 
[িরাজদ্দৌলার আর [িছুমাল ইতস্ততঃ রহিল না: তিনিও বাহুবলে 

পদুর্ণিয়া আক্রমণের জন্য সদৈন্যে ধাবিত হইলেন । 

শাহজাদা শৃতাগমন করিবার পৃব্বে পৃিক়া আক্রমণ ক?রতে হইলে 
পহবর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ হইতে একসচ্গে আক্রমণ করা আবশ্যক ;_-উত্তরে 

হিমালয়; সে পথে আক্রমণ করাও অসম্তব, পলায়ন করাও অসম্ভব । 

িরাজদ্দৌলা তিন দিক হইতে তিন দল সেনাসহাক়ে পৃণিয়া আক্রমণ করাই 
শ্তির করিলেন? কিন্তু বিশ্বস্ত রণকুশল তিন জন সেনাপতি কোথায় ? 

জগৎশেঠকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ প্রন্ান করায়, মশরজাফর সব্বসমক্ষে 

অসিম্পশ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি আর পিরাজদ্দৌলার জন্য অস্ত্র- 
ধারণ করিবেন না। বিদ্রোহের স্পষ্ট সভায় সিরাজদ্দৌলা কিংকর্তব্যাবিমঢ় 
হইয়া পড়িলেন। জগৎশেঠকে কারামুক্ত করিতে হুইল * মখরজাফরকে 

*. ওয়ারেণ হেষ্টিস এই কথা রটনা করিয়া গিয়াছেন ; ইহার সত্য-মিথ্যা নির্ণয় 

করিবার উপায় নাঁই। মনে হয়, এরূপ ঘটনা সতাসত্যই ঘটিয়া থাকিলে তাহার 



জগৎশেঠের লাঞ্ছন। ২১৭ 

নিতে পারিয়াও, তাঁছাকে সচ্গে রাখিতে হুইল এবং রাজা মাণিক5দিকে 
কলিকাতা প্রদেশে রাখিয়া, অন্যান্য দলবল লইয়া প্র্ণয়া যাজ্বা করিতে 

হইল। একদল স্বয়ং নবাবের সঙ্গে রাজ্রমহলের পথে ধাবিত হইল? এই 
দলে মশীরজাফরকে সেনাপতি করিয়া দিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে চক্ষে চক্ষে 
রাখিলেন | একদল রাজা রাম-নারায়ণের আজ্ঞায় পাটনা হইতে পশ্চিম 

প্রান্ত আক্রমণ কারিয়া, শাহজাদার গাঁতারোধের আদেশ প্রাপ্ত হইল, "মার 

একদল মহারাজ মোহনলালের আজ্ঞায় জলঙ্গণ বহিয়া, পদ্মা উত্তশণ* হইয়া, 

প্যার্ণয়া আক্রমণের তার প্রাপ্ত হইল | * 

শওক তজঞ্গ ইশ্দ্রিয়াসক্ত, গণব্বন্মত্ত, অকম্্মণ্য তরুণ যুবক | তিনি 

কাহারও পরামর্শে কর্ণপাত না করিয়া, নিজেই সেনাদলের আধনায়ক 

হুইয়া নবানগঞ্জ নামক স্থানে শিবির পা্নবিষ্ট করিলেন । জান/ন একদিনের 

জন্যও যদদ্ধক্ষেত্রে প্দাপ্ণণ করেন নাই ; ধৃমপুজে আকাশ অন্ধকার করিয়া 

গোলশ্বাজগণ কামানমুখে মুহুমন্হঃ গোলাবর্ষণ করিলে কোথায় কেমন 

কারা সেলাসমানেশ করিতে হয়, তাচ্ার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই; 

অথচ প্রবণ সেনানায়কগণ কোন বিষয়ে পরামশ দিবার চেণ্টা করিলে, 

শর ওকতজগ্গ স্পন্টই বিয়া উঠেন-_তিনি এই বয়সে এমন একশত যুদ্ধে 

সেনাচালনা করিয়াছেন! শওকতজঞ্গ প্রভ,_-সেনানায়কগণ পদানত 

ভৃত্য । তাঁহারা আর কি করিবেন ? সসম্ভ্রমে “কুর্ণিশ? করিয়া পমণ্ডপে 

প্রস্থান করিত লাগিলেন । 

কথা মুখে মুখে দেশব্যাপ্ত হইয়া পড়িত+ এবং সকল ইতিহাসেই উল্লিখিত হইত । 

হেষ্টিংস স্বয়ং নবাব-দরবারে উপস্থিত ছিলেন ন।। তিনি পল্তায় পত্র লিখিতে বসিয়! 

অন্ঠান্ত কথার সঙ্গে পত্রমধ্যে এই কথার উল্লেখ করিয়া গিয়ছেন। এই সকল কারণে 

ইহার উপর নিঃসন্দেহে আহ! স্থাপন করা যায় না। 

ক. নি১৪৪7৮৪ 10188০75০01 3970851. 



২১৮ সিরাজদন্দৌল! 

তথাপি শওকতজগ্গের প্রবীণ সেনাপতিগণ তাঁহার পক্ষে অনুকৃল 

গ্যানেই যুদ্ধভূমি নিদ্িষ্ট কাঁরয়া দিয়াছলেন। অল্প সেনা লইয়া 
দিরাজদ্দৌলার সেনাতরগ্গের সম্মুখীন হইবার পক্ষে সের্প যুদ্ধভৃমি সহজে 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সম্মুখে বহুক্রোশবিস্তৃত জলাভ্মি ; তাহার উপর'. 
দিয়া শত্রহদলের গোলদ্দাজ বা অশ্বারোহশীদগের অগ্রদর হইবার সম্ভাবনা 
নাই; সেই জলাভূমি উত্তীর্ণ হইয়া শওকতজঙ্গকে আক্রমণ করিবার 

উপযোগশ একটিমাত্র সঞ্কীর্ণ পথ; তাহার মুখে অল্প কয়েকণত দেনা 
সমাবেশ করিলেই, শত্রসেনা ব্যহতেদ করিতে পারিবে না । এমন অনুকুল 
স্থানে শিবির-সন্গিবেশ করিয়া ও শওকতজঙ্গ বুদ্ধির দোষে বহযহরচনা করিতে 

পাঁরিলেন না। তিনি এই বয়সে এমন একশত যুদ্ধে সেনা-সগাবেশ করিয়াছেন; 

--সুতরাং তাঁহার কথার প্রাতবাদ করবে কে? তিনি দুই দুই ক্রোশ 
ব্যবধানে এক এক পেনাপাতির পটমগুপ ননা্্ৰষ্ট কাঁরয়া দিলেন । 

শওকতজঙ্গ যখন মহাসমারোহে যহদ্ধক্ষেত্রে পনাপ্ণ করিলেন, তখন 

মোহনলালের সেনাদলের স'গ্গ মীরজাফরের সেনাদল মিলিত হইয়া “মার 

মার” শব্দে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে । কিন্তু; কেহই তাহাদের 
গতিরোধ কারবার চেষ্টা কাঁরতেছে না। তাহারা ক্রমে জলাভহমির সম্মুখে 
আপিয়া উপাস্থিত হইল। সেখানে দাঁড়াইয়া মোহনলালের সেনাদ্ল গোলা- 

বর্ষণ আরম্ভ কারিল; কিন্তু তাহাদের আধিকাংশ গোলাই অন্ধপথে 
পঞ্কললিলে নিমজ্জিত হইতে লাগিল । যে দুই একটি গোলা কচিৎশওকত- 

জঞ্গের সেনানিবাসে পাঁতত হইতে লাগিল, তাহাতেই তাঁহার দেনাদল 
ছত্রতষ্গ হইয়া পড়িল । কি করিবেন কিছ,ই স্থির করিতে না পারিয়া, 

শওকতজঙ্গ বাহাদুর হতবনাদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রছিলেন। সেনাদল 
ক্রমেই বিপন্ন হইয়া পাঁড়তেছে, অবসর পাইয়া মোহনলাল ক্রমে 
লেই সঙ্কীর্ণ পের দিকে অগ্রসর হইতেছে, _এমন সময়ে একজন প্রবীণ 

আফগান সেনাপতি শওকতঞ্খ্গের সম্মুখে আসিয়া করধোড়ে নিবেদন 



শওকতের সেনা-সমাবেশ ২১৯, 

কারলেন-__প্লাঁহাপনা ! এ কিরূপ লমরকৌশল ? আমরা দাক্ষিণাত্যে 
নিজাম-উল্-মোলকের অধীনে অনেক যুদ্ধ যঝয়াছি ; কিন্ত; এমন দ্ধ ত 

কখনও দোখ নাই। যাহার থাহা ইচ্ছা, দে তাহাই করিতেছে » 
যে যেদিকে পারিতেছে, পেই পথেই পলায়ন করতেছে! এমন 

করিয়া কতক্ষণ শত্রসেনার গাঁতরোধ কাঁরবেন ? গোলন্দাজদিগকে 

সম্মুখে সাজাইয়া দিয়া, তাহার পশ্চাতে অ+*্বারোহী করিয়া, যথাশাস্ত্র 

যুদ্ধব্যাপারে অগ্রপর ছউন।” শগওকতঙ্জছ্গের তরুণঘ্দয়ে এই উপদেশবাক্য 

তীব্র তারের মত বিশধয়া পড়ল তান স্ফৃরিতাধরে গজ্জন করিয়া 

উঠ্ভিলেন-_প্যাও যাও! আমাকে আর যুদ্ধ শিখাইতে আমিও না। 
িজাম-উল্্-মোল্ক গাধা! তাই দে তোমাদের কথা শহনিয্লা 

সেনাচালনা করিত। আমি এই বয়পে এমন তিনশত যদদ্ধ যুঝিলাম» 

আজ কি না ভূমি আমাকে যুদ্ধকৌশল শিক্ষা দিতে অশ্রসর হুইয়াছ? 
আফগান-সেনাপাতি সসম্ভমে সরিয়া পড়িলেন । 

শ্যামপ-ন্দর নামক একজন হিন্দু সেনাপতি নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন। 

তিনি আর শওকতজত্গের আদেশের অপেক্ষা করিলেন না। যে সকল 

পদাতিসেন! সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার কামান-চালনার প্রাতবদ্ধক হইতে 

ছিল, তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া শ্যামসংদ্দর কামাণ লইয়। সম্মুখে 
অগ্রসর হইলেন। শ্যামল:ন্দর একজন প্রভুভক্ত মসিজীবী ছন্দ; $-ধদ্ধ- 
ব্যবসায়ে সম্প্ণ আঁশাক্ষিত । শত্রঃদেনার আগমনসংবাদে তিনি লেখনী 

ত্যাগ করিয়া গোলদ্দবাজগণের সেনাপাঁতি হইয়াছিলেন। অশিক্ষিত 
শ্যামস্ন্দর এরহপ বারপ্রতাপে অনলবর্ধণ করিতে লাগিলেন বে, রণপ্ডিত 

মোহনলাল স্তম্তিত হইয়া অন্কপথে অন্বরশ্ষি সসংযত করিতে বাধ্য হইলেন। 

শ্যামপ্দ্দরের কামান ভশম কলরবে ঘন ঘন অনলবর্ধণ করিয়া মোহনলালের 

সৈনাপ্রবাহ আলোড়িত করিয়া তুলিল। 

শ্যামপুন্দরের বারপ্রতাপে শওকতজশা এতই উত্তেজিত হইলেন থে» 



২২০ পিরাজদ্দৌল! 

তিমি আর অগ্রপশ্চাৎ বিচার না করিয়া, অ*্বসেনাকেও অগ্রসর হইবার 
'আদেশ প্রচার কারলেন। বিচক্ষণ অন্ব-সেনানায়কগণ নবাবের ভ্রমপ্রদর্শন 

কিয় বুঝাইতে লাগিলেন যে, অশ্বসেনা অগ্রসর হইলে একজনও 
প্রত্য/গমন কারবে না; উভয় পক্ষের গোলাদর্ধণে মধ্যপথেই পঞ্চত্বলাভ 

করিবে । শওকতজগ্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি ক্রোধাদ্ধ 

হইয়া বলিয়া উঠিলেন-__পাছন্দ্ শ্যামসহম্দর * কেমন বারপ্রতাপে অগ্রসর 
হইতেছে”_সে মিল না,_আর তোমরা ম£সলমান বীরপুরূষ ? তোমরাই 
মৃত্যুভয়ে জড়সড় হুইয়াছ? বুধিলাম তোমরা সকলেই কাপুরুষ |” 
সেলাপতিগণ দে ধিক্কার সহ্য কারতে পারিলেন না; পলকমধ্যে দলে দলে 

অন্বারোহণ করিয়া সমর-তরছ্গের মধ্যে সগবের্ব অন্বচালনা করিয়া দিলেন। 
শওকতজঙ্গ ভাবিলেন যে, আর যংদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন,__ 
যেরুপ বাঁরপ্রতাপে অশ্বসেনা অগ্রপর হইল, তাহারা অপর পারে উত্তণ 

হইতেই যাহা কিছ? বিলম্ব $--নচেৎ যুদ্ধজয়ে আর সন্দেহ কি? তিনি 

তখন বিজয়োৎফুল্ল-হ্ৃদয়ে পটমগুপে প্রত্যাবর্তন করিয়া পানপাত্র উঠাইয়া 

লইলেন ৷ সারঙ্গ সারঙ্গণ ধরিয়া ঝ«কার দিয়া উঠিল: তাহার সহচরীগণ 

সেই সুরে সুর িলাইয়া কটাক্ষে কুটিল সন্ধান পৃরণ করিতে বিলম্ব করিল 
না; শওকতজচ্গ ভাঞ্গ ও সগ'তযোছে অচেতন হইয়া পড়িলেন। 1 

* বাঙ্গালী কায়স্থ হ্যামসুন্দর শওকতজঙ্গের পিতার আমল হইতে গোলন্পাজ সৈন্যের 
বেতনাধ্যক্ষ ছিলেন। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন-__“ইনি কেবল মসিজীবী ছিলেন 
না। সেকালের বাঙ্গালী ভদ্রসম্তানের নিকট অসি-মসীর সাঁপত্য-সম্বন্ধ পরিজ্ঞাত ছিল 

না” কিন্ত এই যুদ্ধের পূর্বে শ্তামসুন্দরের দেনা-চালনার বা সমর-শিক্ষার কোন প্রমাণ 

দেখি নাই। 
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শওকতের যুদ্ধাভিনয় ২২১ 

এদিকে অণ্বসেনা জলাভহমি উত্তীণ হইবার চেষ্টা কারবামাত্র পৎকমালিলে। 
চলচ্ছক্তিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মতত্যুক্রোড় আশ্রয় করিতে লাগিল। 
যুদ্ধ ছইল না : কেবল অনবরত নরহত্যায় যুদ্ধভূমি রুধির-রঞ্জত হইতে 
লাগিল। এরংপ নিরাশ্রয় অবস্থায় কে কতক্ষণ মৃত্যুকামনায় অটলতাবে 
দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? সেনাদল একে একে পশ্চাৎপদ হইতে 

লাগিল। পেনাপাঁতগণ ভাবিলেন যে, এই সময়ে শওকতজঞ্গ লম্মুখে 

দাঁড়াইয়া থাকিলে হয় ত সেনাদলের উৎপাহ বাদ্ধ হইতে পারে। তাঁহারা 
তাড়াতাড়ি নবাবের পটমগুপে প্রবেশ করিলেন । নবাব তখন সংজ্ঞাখুন্য ৮ 

_উঞ্ণীষ খপিয়া পড়িয়াছে, অপি কক্ষচাত হইয়াছে, হস্তপদ শ্লথ হইয়া 
প়িয়াছে, পটমগুপ প্রতিধবানত করিয়া নুপুর কঙ্কণ রুণুঝুণ বাজক়া 

উঠিতেছে। তথাপি সেনাপতিগণ প্রত্যাবস্তন করিলেন না +_তাঁহারা 

ধরাধর করিয়া শওকতজঞ্গকে হাস্তিপূষ্ঠে উঠাইলেন এবং সেইরপভাবেই 

তাঁহাকে রণভমিতে আনয়ন করিলেন । * তাঁহাকে দেখিয়া সেনাদলের: 

সাহস হইবে ছি, তাঁহার দণ্টান্তে সকলেই অবঙন্ন হইয়া পড়ল । শত্রু 

শিবির হইতে মুহুম্হঃ লৌহপিগু ছটিয়া আসিতেছে * পাহসী চতুর 

প্রভূভক্ত ফৌজদারী ফৌজ মূহবর্তে মুহূর্তে প্রচণ্ড পণড়নে ধরাশায়ী 
হইতেছে । সেনাপতিগণ অনন্যোপায় হইয়া নবাবকে চেতন করিবার জন্য 

নানার্প চেম্টা করিতেছেন ;--কিস্তু হায় । শওকতল্ঞ্গ তখন একেবারে 

ধজ্ঞাশহন্য ; কেবল চক্ষুদ্ঘয় মুদ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে “বহুত আচ্ছা 

বিবিজান” বলিয়া সঙ্গীতের তালরক্ষা করিতেছেন । 

হায়! সরাজদ্দৌলা! এই শওকতভজগ্গকে সিংহাসনে বপাইয়া 

তোমাকে রসাতলে দ্রিবার জন্য যাহারা বন্ধপাঁরকর হইয়াছিল, তাহারাই 
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২২২ সিরাজদ্দৌল! 

আজ ইতিহাসের নিকট সম্মানাম্পদ ;১--আর তুমি তাছাদের রাজা, 
'আশ্রযদাতা, প্রতিপালক হইয়াও, শতকলগ্ছে কলািকত । 

শওকতজঙ্গকে বহুুক্ষণ বিড়ম্বনা ভোগ কাঁরিতে ছইল না। অব্যর্থ- 

সম্ধান-নিপুণ দিরাজ-সৈনিকের গুলি আসিয়া তাঁহার ললাট ভেদ কারিল, 

শওকতজঞ্গের সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়া গেল ! 
পৃণি'য়া শাস্তমনৃর্তি ধারণ কারল। মহারাজ মোহনলাল তাহার শাদনভার 

গ্রহণ করিয়া যথাযোগ্য ব্যক্তিগণকে রাজপদ-মন্ত্রিপৰ বিতরণ কারবার জন্য 

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন ।* মিরাজ রাজকোব হস্তগত কারিয়া, শওকত- 

জননখকে সসম্দ্রমে মুর্শিদাবাদে আনয়ন করলেন ? সেখানে পিরাজ-জননার 

সহিত শওকত-জননধ অন্তঃপরে স্বানলাত করিলেন । 
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৮০] 

কলিকা তার পুনরুদ্ধার 

পুর্ণিয়ার বিজ্রোহদলনের জন্য সিরাজদ্দৌলা কিছুদিন পধর্স্ত ইংরাজ- 
দিগের কোন সন্ধান লইবার অবসর পান নাই। ইংরাজ্রা ইতিমধ্যে 
অনেকের শুতদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া, কলিকাতায় পূনরাগমনের পথ সহজ 

কাঁরয়া তুলিয়াছিলেন। পাত্রামব্রগণ যখন িরাজদ্দৌলাকে অনুনয়-বিনয় 
করিয়া সেই কথা নিবেদন কাঁরতে লাগিলেন, তখন তিনি সহজেই সম্মত 

ইইলেন । সকলেই শুনল, ইংরাজেরা শখগ্রই কাঁলকাতায় পৃনরাগমনের 

অনুমতিপত্র প্রাপ্ত হইবেন। 

পিরাজদ্দৌলার বাহুবল ছিল, ব:দ্ধিকৌশল ছিল, প্রতিজ্ঞা পালনের 
জ্রন্য অদম্য হ্বয়াবেগ ছিল। বালক পিরাজন্দৌলা যখন যে আবদার 
ধরিয়া বসিতেন, কেহ তাহা ছাড়াইতে পারিত না। যুবক দিরাজদ্দৌলাও 
যখন যাহা করিতে চাহিতেনঃ কেহ তাহাতে বাধা প্রদান করিতে পারিত 

না। পাত্রমিব্রগণের কুটিল ব্যবছারে তাঁছার দ্বাভাবিক স্বাধান হায় ক্রমে 

ক্রমে অধিক স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল ; নিজে যাহা বুঝিতেনঃ কেন তাহার 
প্রতিবাদ করিলেই সন্দেহ হইত যে, তাহার মধ্যে ছয় ত কোন গ্.প্তকম্পনা 
লুক্কায়িত আছে । লোকের ব্যবহারে তাঁহার হদয়ে এই রূপে অনেক 
সন্দেহের বাজ নিক্ষিপ্ত হইলেও, ম্বভাবসূলত সরল [বিশ্বাস বড়ই প্রবল ছিল। 

ধন্মের নামে, ঈম্বরের নামে অথবা কোরাণ শপথ করিয়া পরম শব্ুও যাহা 
বলিত, তিনি অবলণীলাক্রমে তাহাতে আস্থা স্বাপন করিতেন | এরুপ মরল 

িজ্বাস না থাকলে, স:চতুর সিরাজদ্দৌলাকে কেছ পহুজে প্রতারিত করিতে 
লমর্থ হইত না। বকিপ্তুু সিরাজ-ারিত্রের যাছা মৎগুণ। তাহাই তাঁছার 



২২৪ সিরাজদ্দৌল। 

শত্রুদলের হাতে পাঁড়িয়া তাঁহার সব্বনাশের পথ সহজ করিয়া দিল। 

সকলেই বুঝাইলেন যে, ইংরাজ-বণিকের যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে * তাঁহারা 
আর অতঃপর উদ্ধত ল্বভাবের পরিচয় প্রদান করিবেন না? অতএব 

তাঁছাদিগকে কলিকাতায় পুনরাগমন করিবার অনুমতি প্রদত্ত হউক । 

[িরাজদ্দৌলাও বলিলেন-_ণ্তথান্তু 1” শওকক্জঙ্গের পরাজয়ের পর 
স্বার্থরক্ষার জন্যই যে দশজনে মিলিয়া ইংরাজকে আবার এদেশে আনিবার 

জন্য ব্যাকুল হুইয়া উঠিয়াছিলেন১_-পময় থাকিতে পিরাজদ্বৌলা তাহার 
গুঢ মর্ম গ্রহণ করিবার অবসর পাইলেন না । 

এ দিকে রাজবল্লভ১, জগৎশেঠ, মীরগ্র.ফর, মাণিকচাঁদ._-দকলেই 

িরাজদ্দৌলার বাহ্বলের ও শাপনকৌশলের পারিচয় পাইয়া তত হইয়া 
উঠিলেন। তাঁছাদিগের উভয়-সঃকট উপশ্থিত হুইল । কার্ধ্যানুরোধে 
তাঁহারা সকলেই সিরাজদ্বৌলাকে শিণিয়াছিলেন ;) দিরাজও তাঁহাদের 
সকলকেই চিনবার অবসর পাইয়াছিলেন ৷ তাঁহার উপর বাস স্থাপন 
করিয়া নিরুদ্ধেগে নিদ্রা যাওয়া অথবা তাঁহাকে পদচযুত করিবার জন্য 

প্রকাশ্যতাবে বিদ্রোহঘোষণা করা, _মণ্তরণদলের পক্ষে উভয় পথই তুল্যরহপ 

সঙ্কটপুণ“ ছইয়া উঠিল। সুতরাং ইংরাজদিগের আগমন-সংবাদে তাঁহারা 
গকলেই কথৎ আশ্বস্ত হইয়া, ঘাহাতে ইংরাজের সঙ্গে ঘানিচ্ঠতা ঘনশভৃত 

হয়, তাহার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। জগৎশেঠের স্গে 

ইংরাঞাঁদগের কথাবাত্তণা, চিঠিপত্র, নকলই চলিতে লাগিল। নবেম্বর মাসের 
শেষে মেজর কিলপ্যার্রিক তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন, “জগৎশেঠই 

ইংরাজের একমাত্র ভরপাম্থল? লূতরাং ইংরাজেরা যে তাঁহার উপরেই 

লম্পূর্ণরূপে নিভ'র কাঁরতেছেন, এ বিধয়ে যেন শেঠজীর মনে কিছ মাত্র 
সন্দেহে না থাকে ।”* শেঠজীর আর সন্দেহ রহিল না ;--তিনি কায়মন- 

বাক্যে ইংরাজাদগের কল্যাণকামনায় নিষহক্ত হইলেন । 
বাশি আচ আসার কারা 
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উমিটাদের উত্তেজনা ২২৫ 

এদেশে একটি পুরাতন প্রবাদ আছে যে 

“্বকাষ সাধতে খল তোষামোদ করে, 

তাহে মুগ্ধ হয় বত বোধহীন নরে।” 

শেঠজণীপে পুরাতন প্রনাদ্দের মধ্যাণা রক্ষা করিতে পারিলেন না। 

যে ইংরাজেরা একবৎসর পহবের্বেও কলিকাতায় টাঁকশাল স্থাপন করিয়া, 

জগৎশেছের আমের পথ সঙ্কীর্ণ করিবার প্রত্যাশায়, গোপনে গোপনে 

বাদশাহের দরবারে অথ“বৃষ্টি করতে ছিলেন, * তাঁহারাই যখন কাষযানরোধে 
শেঠজীকে আকাশ হইতেও উচ্চস্থানে উঠইতে লাগিলেন, তখন শেঠজশ 

একেবারে বিগলিত হুইযা পড়িলেন। ভবিষ্যতের যবশিকা যে ভীষণ 

দৃশ্যপট আবৃত কারিয়৷ রাখিয়াছে, তাহা দেখিতে না পাইয়া, গতানুশোচনা 

পরিত্যাগ করিয়া হতভ'গ্য উমিচাঁও কায়মনবাক্যে ইংরাজের কল্যাপলাধলে 

[নিযুক্ত হইলেন । দিন যাইতে লাগিল এবং দিনাদনই ইংরাকের আশালতা 

বাদ্ধত হইয়া উঠিতে লাগিল। 

চতবর5ংড়ামণি মাণিকচা্দ অতীব সাবধানে পদবিক্ষেপ কারতে লাগি" 

লেন। তাঁহার ভরসা ছিল পণিক্নার যুদ্ধেই সিরাজের সব্্ধনাশ হইবে ১--- 

যখন তাহা হুইল না, তখন তিনি গোপনে ইংরাজের সহায়তা করিয়া, 

প্রকাশ্যে কলিকাতা রক্ষার জন্য বাহ্যাড়ম্বর দেখাইতে ত্রহটি করিলেন না 11 
পাদরী বেদ্টু একজন চুণ্চুড়ার পারা সাছেব। তিনি ইংরাজদিগের 

অনুরোধে কয়েক সন্তাহ কলিকাতায় বাস কারবার উপলক্ষে তথাকার 

গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইলেন । তাঁহার পত্রে পল-্তার ইংরাজেরা 
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২২৬ সিরাজদ্দোৌলা 

আনতে পারিলেন--"্মাণিকচাঁদ নদীর দিকে অনেকগনলি তোপ সাজাইয়া 

আসর জমকা ইয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সকলই বাহ্যাড়স্বর ! দুর্গে 
দেড় হাজারের অধিক নিপাহী নাই। কামানগুলি অকম্মণ্য অবস্থার 

পাঁড়গ্না রহিয়াছে । টানার দুর্গে কেবল ২০০ দিপাছঠী আছে ১ হুগলতে 

দুগমধ্যে ৫০ জন এবং বাহিরে ৫০০ জনের আঁধক পল্টন দেখিতে পাওয়া 

যাইতেছে না।” * 

উমিচাঁদ লাখয়া পাঠাইলেন_-“লোকে নবাবের ভয়ে কিছু বালিতে 

সাহস পাইতেছে না, কিন্ত; ইংরেজদিগের পুনরাগননের জন্য খোজা 

বাছিদ প্রভৃতি প্রধান প্রধান সওদাগরগণ একান্ত উৎপুক।”1 হলওয়েল 

সাছেব সংবাদ পাইলেন, কিকাতার দদ্গ একর্প অরক্ষিত। তাহার 

চারটি বুরুজই অকম্মণ্য। কলিকাতার লোকে নিরুদ্ধেগে নিদ্রা 

যাইতেছে । তাহাদের বিশ্বাস যে, নবাব-দরবার হইতে ইংরাক-আগমনের 
অনুমতি হুইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, কেছ আর কলিকাতা-রক্ষায় মনোযোগ 

দিতেছে না।”1 এই মকল সংবাদে পলতার ইংরাজদল আশায় আনন্দে 

মাদ্রাজের মেনাদলের অপেক্ষা করিতে লাগলেন । 

ক্লাইব এবং ওয়াটসন পহরাতন বন্ধং | কিছহাদ" পহবের্ব এই উভয় বন্ধু 
মিলিত হইয়া মালাবার উপকূলে এক লাভজনক যুদ্ধব্যাপারে লিপ্ত 

হইয়াছিলেন। দেখানে সংবর্ণদ:গের বন্বরে মহারাম্ট্ীয়াদিগের যযদ্ধজাহাজের 
আভডা ছিল ; অংগ্রণ়া নামক একজন মহারাম্ট্র-বশর তাহার নৌ-সেনাপাঁতি- 
পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কালক্রমে মহারাম্ট্রশক্তিকে অঙ্গচ্জে প্রদর্শন 

০ 
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ক্লাইব ও ওয়াটসন্ ২২৭ 

কাঁরয়া সমুদ্রবক্ষে যাহার-তাছার অর্ণবপোত লগ্ন করিয়া অর্থসঞ্চর় 

কাঁরতেন। তাঁছার অত্যাচারে কি মহারাণ্ট্রীয় সেনা তি ইউরোপীয় বণিক, 
সকলেই সমানভাবে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিম্লাছিলেন। ক্লাইব এবং ওয়াটসন: 
বহুসংখ্যক সেনা লইয়া নিরুদ্বেগে সমদ্রকৃ্লে বসিয়া রহিয়াছেন ; সেই 
সুযোগ পাইয়া মহা রাষ্ট্রীয়গণ অর্থবলে তাঁহাদের সহায়তা ক্রয় করিলেন এবং 

সেই সমবেতশীক্ত সুবর্ণদযগ চূর্ণ কারয়া ফেলিল। হহন্দুদিগের শৌ- 

সেনাবল প্রবল হয়া উঠিতেছিল, এই উপলক্ষে চিরদিনের মত তাহা বিল: 

হইয়া গেল। ক্লাইৰ এবং ওয়াটসন ঘথেন্ট অথ-লংু্ঠনের অবসর প্রাপ্ত 

হইলেন । ক্লাইৰ নিজেই স্বকার কাঁরয়া গিয়াছেন যে, তাঁহারা মোট 
১৫০০০০০ টাকা পাইয়।ছিলেন | * 

ক্লাইব এবং ওয়াট-সনের য.দ্ধ-জাহাজ্জ যখন উাঁড়ধ্যার উপকৃলের নিকট 

দিয়া ধীরে ধাপে কলিকাতাতিম;খে অগ্রসর হইতেছিল, তখন একদিন 

মহামাত ফ্লাইব মহামতি ওয়াট:সন:কে ড।কিয়া পরামশ“ করিতে দসিলেন। 

পরামশের বিষয় আর কিছু নহে বাহুবলে বাষ্গালাদেশ লংগ্ঠন কারতে 

পারলে কে কির্প ভাগ প্রাপ্ত হইবেন, তাহারই কথা! ওয়াটসন 
সুবণদুগের দস্টাত্ত দেখাইতে চাহছিলেন ১ ক্লাইব তাহাতে সম্মত হইলেন 

না; সে যাত্রা ক্লাইবের ভাগ কিছ? কম হইয়াছিল । অনেক তকণীবতকের 

পর স্থির হইল যে, সে যাত্রায় যাছা হইবার হইয়া গিয়াছে এখন হইতে ভাগ 

হইবে» সমান সমান 11 
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২২৮ সিরাজদ্দৌল। 

যাঁছারা ক্লাইব এবং ওয়াটসনকে বাম্গালাদেশে পাঠাইয়াছিলেন, 
তাঁহারা কোনর্ূপে কলিকাতার বাণিজ্যাধিকার পুনঃ সংস্থাপনের জন্যই 

চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যাহাতে বিনা রক্তপাতে সকল কাধ্য সুসম্পন্ন 

হইতে পারে, তজ্জন্য দাক্ষিণাত্যের নিজাম এবং আরকোটের নবাবের নিকট 

হইতে লিরাজদ্দৌলার নামে সুপারিশপত্র পাইয়া দিয়াছিলেন । আর সেই 
সকল আদেশ পালন কারবার জন্য ঘাঁছারা সসৈন্যে বঙ্গদেশে শৃভাগমন 

করিলেন, তাঁহারা সেনা-দাহায্যে বঙ্গভূমি ল:্ঠন করিয়া কে কত অথলাত 

করিবেন, সেই চিন্তা লইয়াই বিভোর হইয়া বহিলেন। ইছাতে মণরজাফরের 
ভাগ্যবৃক্ষে কিরুপ সধাফল ফলিত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার বিস্তৃত 
পাঁরচয় প্রকাশিত রাহয়াছে । 

দিরাজদ্দৌলা এ সকল গুপ্রমদ্ত্রণার বিদ্দঃবিসগ“ওজানিতেন না। মেজর 
িলপ্যার্ট্রিক বা পল্তার ইংরাজাদগেরও তাহা জানিবার উপায় ছিল না। 
সুতরাং তাঁহারা যেন তেন প্রকারেণ বাণিজ্যাধকার লাত করিবার জন্যই 

কাকাতি-মিনতি জানাইতে লাগিলেন এবং সিরাজদ্দৌলাও তাহাতে সম্মতি 
জ্ঞাপন করিতে ত্রুটি করিলেন না। 

সকল গোলযোগের অবসান হয় হয়, এমন পময়ে সংবাদ আলিল যে, 

ইংরাজ-বাণক অনেক গোলা-বারুদর লইয়া মাদ্রাজ হইতে পল্তার বরে 

আসিয়া জাহাজ নোশ্গর করিয়াছেন। এই সংবাদ আদিতে না আ'সিতেই 
সেনাপতি ওয়াট-সনের নিকট হইতে পত্র লইয়া রাজদত উপনধত হইল। 

ওয়াট:দনের পত্রখানি এইরূপ £-- 
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বিংশ গরিচ্ছে 
কে শান্তিপ্রিয়” 

মুসলমান সিরাজ, না খুষ্টীয়ান ইংরাজ! 

ক্লাইব এবং ওয়াইংলণ- পলতায় পনাপর্ণ কারয়াই বারদপে কালিকাতা 

পুনরাধকার করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উাঠয়াছিলেন | তাঁহারা যে মনে মনে 

ল্কাতাগ করিয়া তাহার কাম্যধন লুপ্ঠন কারবার জন্যই এতদ্র অসহিষ্ণু 
হইয়া উঠিম়াছিলেন, পল:তার ইংরাজেরা তাহার গুপ্ত মমাচার জানিতে 

পারেন নাই। তাঁহারা যুদ্ধকলহু উপস্থিত করিতে নিতাস্্ অমম্মত ;-. 
নবাব যখন বিনাযুদ্ধেই বাণিজ্যাধিকার পুনঃপ্রনান করিতে সম্মত ইইয়াছেন, 

তথন আর অনর্থক নরহত্যায় লিপ্ত হইবার প্রয়োজন কি? তাঁহারা 

বুঝাইতে লাগিলেন যে, যুদ্ধে জয় পরাজয় এবং সৈন্যক্ষয় হইবার অনিশ্চিত 
ফলাফল পাঁরহার করিবার উপায় নাই; কিন্তু ধশরতাবে আর কিছুদিন 
অপেক্ষা করিলে নিশ্চয়ই বিনাযুদ্ধে বাণজ্যাধিকার লাভ করিতে পারা 

যাইবে। ক্লাইব সে কল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কাঁলকাতা 
আক্রমণ করাই স্থির হইয়া গেল। মহাবীর ক্লাইব তখন গব্ধোন্নত মন্তুকে 
অনেক কটুকাটব্য প্রয়োগ করিয়া একখান পত্র লাখলেন এবং এই পত্র 
টিরাজদ্দৌলার নিকট পাইয়া দিবার জন্য মাণিকচাঁদের হস্তে সমপ'ণ 
কারলেন। বলা বাহুল্য মাঁণকচাঁদের সাহসে কুলাইল না; তান 
কিছুতেই সে উদ্ধতাঁলাঁপ নবাবের [নিকট প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন না। 

ক্লাইব ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে ময়দাপুরের ময়দানের নিকটে জাহাজ 

লাগাইয়া, স্থলপথে বা্ধযাত্রার আয়ো্ন করিতে লগিলেন। ভাগীরথী- 



মাণিকর্টাদের কলঙ্ক ২৩১ 

তাঁরে বজবজ- নামক স্থানে একটি ক্ষুত্্র দুর্গ ছিল । ওয়াটসন অলপথে সেই 

দুর্গ আক্রমণ করিবেন এবং যদি কেহ দুগ'ত্যাগ করিয়া পলায়নের আয়োজন 

করে, স্থলপথে ক্লাইব তাহাদের তবধন্ত্রণা দুর কারিতে ত্রুট করিবেন না ;- 
এইর্প সংকল্পে যদ্ধযাত্রা আরম্ত হইল। কিন্তু যুদ্ধের উপক্রমেই গৃহ” 
কলহের সংত্রপাত হইল । স্বলপথে ঘুদ্ধযাত্রা কারিতে ছইলে, কামান টাপিবার 

জন্য, বারুদ টানিবার জন্য, রসদ টানিবার জন্য, গরু ঘোড়া মহিবের প্রয়েজন। 

কলিকাতার পলাগ্িত ইংরাজগণ এই মকল জীশবজজস্ত; সংগ্রহ করিয়। না 
দিলে ক্লাইবের উপায়ান্তর নাই। কিস্তু তাঁহারা কিছুতেই নবাবের 

ক্রোধোদ্দীপন কারয়া ক্লাইবের সহায়তা করিতে সম্মত হইলেন না। ক্লাইব 
তাঁহাদিগকে ভর কাপ-রুষ প্রভৃতি সুমিষ্ট সঃম্বাধনে আপ্যায়িত করিয়া, 

স্বয়ং অধ্যবসার দলে সম্যাপহরণ করিতে অগ্রসর হইলেন ৮_দ-ইটিমাত্র 
কামান এবং একখাপিমাত্র বারুদের গা সজ্জীভ্ত হুইল * পদাতিকগণ 
পর্ধ্যায়ক্রমে ভাহ। নিয়া লইতে লাগিল । এইর্প অমমসাহসেঃ অকুতো- 

ভয়চিত্বে, অপরাজিত উৎসাহে ক্লাইবের সেনাপ্রবহছ কলিকাতা ভিমখে 
অগ্রসর হইতে লাগিল, ওয়াই-সন জলপথে ধীরে ধীরে উজান বাহয়া চলিতে 

লাগিলেন। * 

ময়দাপুর হইতে বজবাঁজয়া আটক্রোশ । পথঘাটের সুব্যবস্থা না 

থাকায় বনঞ্ঞৎগল ভাঙিয়া সেই আটক্রোশ আসিতেই ইংরাজসেনা পারিশ্রাস্ত 

হইয়া পড়িল। দুগণট নিন্তান্ত ক্ষুদ্রায়তন, তণ্মধ্যে সিপাহ্ীর মংখ্যাও যথ" 

সামান্য ১--তথাপি ওয়াট-সন-লা আমিলে, একাকাী ক্লাইব দগণক্রমণ করিতে 

পাহস পাইলেন শা । সকলেই পথশ্রমে এরংপ ক্লান্ত হইয়া পাঁড়য়।ছিলেন 
বীচ | পালি শিপ পাপা শপ পাপ পাপা পাপা ৮ আপা পাল শপ শি আন্পিপীপিপিশিশ তি পা ঈ তত তি তিল ত্র ০ শশা পাপা পা আপ পতি ৩ শী শিপ পপ শি অথ জা 
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২৩২ সিরাজদ্দৌল। 

যেঃ প্রহরী প্য/5স্ত না রাখিয়া, সকলেই একে একে অনাবৃত ভুতলশধ্যায় 
প্রগাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়লেন 1” * 

ইংরাজেরা সসৈন্যে কলিকাতা তিমুখে অগ্রপর হইতেছেন, এই সংবাদে 

মাণিক্চাঁদ বিবম সমস্যায় পতিত হইলেন । সাঁন্ধর প্রস্তাব চলিতেছে, মান্ধিও 

হয় হয় হইয়াছে,_সুতরাং তিনি যুদ্ধকলহের জন্য প্রঞ্জুত ছিলেন না। 
তথাপি নবাবের লবণের মর্ধ্যা্দা রক্ষার জন্য লোক দেখাইবার মত বাহ্যাডদ্বর 

করিতে হইল, মাণিকচাঁদ স্বয়ং ললৈন্যে বজবজয়াতিমুখে ধাবিত হইলেন | 

মাণিকচাঁদ গোলাবর্ণ করিয়া লুপ্তাসংহকে প্রবৃদ্ধ করিতে না কাঁরতে 

উতয়দলে শাক্তপরীক্ষা আরম্ভ হইল। সে পরীক্ষায় রাজা মাণিকচাঁদ 

বীরোচিত কর্তব্যপালনের জন্য ব্যাকুল হইলেন না ₹-_-ইংরাজের৷ দুই-চারিটি 

গোলা ছাড়িতে না ছাডিতেই মাণিকচাঁদ পলায়ন কারলেন। ইংরাজেরা 

পাঁরহাসচ্ছলে লিখিয়া রাখিয়াঞ্ছিলেন যে-_মাণিকচাঁদের উ্ণখষর নিকট 

দিয়া শন করিয়া বন্দুকের গুলি গালঘ়া গেল, আর তিনি অমাঁন চম্পট 1” 

তিনি আর সে অঞ্চলে মুহর্তমাত্র তিষ্ঠিতে পারলেন নাঃ বজবজ: ছাড়িয়া 

কাঁলকাতা ছাড়িয়া, একেবারে উর্দধশ্বাসে মুশির্দাবাদে পলায়ন কারলেন। 

মাণিকচাঁদের পলায়নকাছিনশ সবিশেষ বিম্ময়পারপর্ণ ২ ইতিহাস তাহার 

রহস্যনির্ধয় না করিয়া, তাঁহাকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া উপহাস কারয়াছে ; 

িস্ত; ইংরাজদিগের সহিত মাণিকচাঁদের যে সখ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, 

তাহার সহিত ছি ইহার কোনই সংশ্রব ছিল না? 

* যুদ্ধশাস্ত্রে হুপঙিতইতিহীসলেখকগণ ইহার উল্লেখ করিবার সময় ক্লাইবকে সাহসী 
বা নুচতুর বীরপুরুষ বলিয়! প্রশংদ। করিতে পারেন নাই । কেহ কেহ ইহার প্রতিকূল 
সমালোচনাও লিপিবদ্ধ করিয়! গিয়াছেন। ক্লাইব ও তাঁহার নিদ্রা সেনাদল কেবল 
দৈবানুকম্পায় রক্ষ! পাইয়াছিলেন, তাহার সহিত কোন বীরকীপ্তির সংশ্রব ছিল না! 
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ছুর্শদ্বারে কলহ ২৩৩ 

ইহার পর আর যুদ্ধ কাঁরতে হইল না। ক্লাইব এবং ওয়াটসন ২রা 
জান,য়ারী তারিখে কলিকাতা-দুগের নিকটস্থ হইলে দুগণাঁধকারী সিপ হী- 

দল দুই চারিটি গোলা চালনা করিয়াই পক্ছপ্রদর্খন করিল $-- মহাবীর 
ক্লাইব সদপে কলিকাতার শন্যদ্্গে বিজয়পতাকা উভ্ডান করিয়া দিলেন । 

দূগণ“জয় সুসম্পন্ন হইল, রণকোলাহল শান্ছিলাভ করিল, কিন্তু ইংরাজ্জ- 

সেনানায়কদিগের মধ্যে হিংসা দ্বেষ িবার্ধত হইয়া উঠিল। ক্লাইব এবং 
ওয়াটসন: উভয়েই চত্ুরগ্ড়ামাশি :__চতুরে চতুরে সংঘর্ষ উপাস্থিত হইবার 
উপক্রম হইল । উভয়েই বৃঝিলেন যে, দুর্গ যাহার হস্তে থাকিবে, ল্ঠের 

ধনে তাঁহারই আধিপত্য জন্মিবে। সতরাং ওয়াঈংসন- দুগ'দখল করিবার 

জন্য কাপ্তেন ক্টকে এক পরোয়ানা প্রদান করিলেন । কান্তেন কট 

পরোয়ানা লইয়া দংগ+-দ্বারে উপনীত হইবামাত্র ক্লাইব তাঁহাকে দর কারয়া 

দিলেন! তান বলিতে লাগলেন, * ওয়াট-সন্রে আঁধকার মানি না ; আম 

দুগগাধিপতি--যদি আজ্ঞাপালন কারতে ইতস্ততঃ কর, এখনই কারানগ্ধ 

করিব !” কট সাছেব কটকৌশলে পরাস্ত হইয়া, ওয়াটসনকে পরোয়ানা 

িরাইয়া দিতে বাধ্য হইলেন । ওয়াট:সন- সহজে ছাডিবার পাত্র নছেন : 

-তান কাপ্তান স্পিককে পাঠইয়া দিলেন ; দ্পিক আসিয়া ক্লাইবকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহার আজ্ঞায় দুগণাধিকার করিয়াছ ?” ক্লাইব 

বলিলেন যে, তিনিই প্রধান সেনাপাতি, সুতরাং দুগ্গাধিকারে তাঁহ'রই 
একমাত্র ক্ষমতা,_ওয়াটসনের কোন ক্ষমতা নাই! এই. সংবাদে 

ওয়াটসন: বলিয়া পাঠাইলেন যে, ক্লাইব সহজে দহগণধিকার পরিত্যাগ না 

করিলে, তাঁহাকে কামানের গোলায় উড়াইয়া দিনে ;--ক্লাইব বাঁললেল, 
তথাস্তু ; কিন্তু: এই আত্বকলহের জন্য ওয়াটসন: দায়শ! অবশেষে কাণ্ডেন 

লাথাম ও ল্বয়ং ওয়াট-মল-ও দৃগমহলে শৃতাগমন করিলেন এবং অনেক তক 
পি পাপা পাপ ইন পি ০৬ দত পপ শী 

90 99529 610০0619179 190 61০ 19205 620008 88510566206 
101281151) 5৮ 009 056619 ০£ 1380789 73008£9,--.1১953. 17078. 



২৩৪ 

তর পর উভয়পক্ষেই সান্ধ হইয়া ক্লাইবের হস্তেই দুগ্গাধিকার সমপিতি 

হইল । * পৃথিবপর ইতিহাসে অনেক দূগ'জয়ের কাছিনগ লিখিত রহিয়াছে $ 
কিস্তু এরপ গৃহকলহের দস্টাত্ত বোধ হয় অজ্পই দোঁথতে প!ওয়া যায় । 

উভয়দলের মনোমালিন্য দুর করিবার জন্য ড্রেক সাহেবকে কলিকাতার: 

শাসনভার প্রদান করা হুইল; তিণি পুনরায় কাঁলকাতার কত্তণা হইয়া 
সগৌরবে আসন গ্রহণ করিলেন | 

ইংরাজেরা দুগ' প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, দুর্গমধ্যে 
কোম্পানীর অধিকাংশ দ্রব্যজাত নের্প অবন্থ।য় রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা 

সেইর্প ভাবেই পাড়য়া রহিয়াছে, কিছুই অপহৃত বা বিলুণ্চিত হয় 
নাই | দুগপ্রাচখরের বাহিরে যে সকল বাড়ীঘর ছিল, তাহাই কেবল 

1সিপাহধরা লুটয়া লইয়া গিয়াছে । | 
দুর্গ হ্ত্তগত হইল । দেশের লোক দলে দলে কালিকাতায় প্র ্ যাবর্ভন 

করিল। ইংরাজ-শাণিজ্য পুনঃসংস্কাপনের সংত্রপাত হইল। ক্লাইবের 

কর্তব্যকার্য্য শেন হইয়া গেল; কিন্তু; লৎকাভাগ ত হইল না! স.তরাং দেশ 
লু্ঠুনের জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। অবশেষে হ.গলণ লুণ্ঠন করা 

শ্থির হইল । হুগলগ বহুদিনের প.রাতন স্থান $ ফৌজদারের রাজধানশ; 

বাণিজোর সব্ধপ্রধান ভিভ্তিভৃমি :__সেখানে অবশ্যই অগণিত ধনরত্ব পযুঞ্জগ- 
ভৃত থাকা সম্ভব । মেজর কিলপোষ্ট্রক বহুদিন নিচ্কম্মণ বাঁপিয়া রহিয়াছেন, 

+. [21901008০01 ]1)010 01159 1991019 08 0072010916896 ০1 19 
0089 0: 00209000125, 1179. 

17709 8586656087৮ 01 009 1079101)8001998 10910228826 6০. 
106 001021)825 01000 7979 2101 0106 026 1062 68/1090, আ০19 
100300. 3:97091221156 5160906 09620102910 6৮770100565 21৮ 3:26. 

1. 1109 101 808. 0165 7916 70102009190. 8130. 8৪ 0080 01 6235. 
102161019067567000589 99867:0580, 8৪ 009 8100 1109 001৩, 
10910076,--30151602018 28959610109, 



যুদ্ধের ফলাফল ২৩৬ 

তাঁহার উপরেই ল্ঞ্চনের ভার সমার্পত হইল । পদাতিক, গোলদ্দাজ, 
ভলাপ্টিয়ার,__-লুষ্ঠনলোভে ইংরাঙ্মমাত্রেই হুগলীর দিকে ছুটিয়া চলিল | 
হগলীর দূ" এবং রাজধাণ ল:ণ্ঠত হুইল; তাড়াতাড়ি পাড়াপাড়ি করিয়া 

ইংরাজসেনা যতদুর পারল, লোকের বাড়শঘর ভৃমিসাৎ করিয়া কাঁলকাতায় 
প্রত্যাবর্তন করিল।* 

ওয়াট:সন: এবং ক্লাইন বঙ্গদেশে শৃভাগমন করিবামাত্র পিরাজদ্দৌলার 

নিকট সান্ধির প্রস্তাব লাখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। পিবাজদ্দৌলাও সম্মতি" 
সন্চক প্রত্যুত্তর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেকথার কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন 
না কারঘ।, ইংপাজেরা বাহুবলে কলিকাতা আক্রমণ করিয়া যথেষ্ট ধঞ্টতার 

পারি প্রনান কারয়াছিলেন। তথাঁপ সিরাজদ্দৌলা তাহাতে উত্ত্যক্ত না 
হইয়া পুনগায় পাঁখয়া পাঠাইলেন £- 

“০০ ঘযা169 089, 609৮ 6109 106, ০০ 008869] পিট স০ 
10601070791 %0 02069066109 00207087055 9960]51276069, 075098 

2665 800 10715119295 ) 6179 10968%08] 25091590. 0019 19669, 

৪9116 5০]. 0/0 90991 5 1006 1 20198550000 01706 20 29019 

11859] 1:98,01790 5০00, 101: 13101) 29990 1 10169 80810. 

ঘ 10056 1010100 00, 008৮ 15026770721, 6109 00201792855 
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২৩৬ সিরাজন্দৌলা 

82001106 6০ 19-896%1011915 605 (010308205, 01]5 8/0001106 % 00191 

8150. 900. 1709ড 089108100 0007 2005 £11106 0079700ড% 6০ 810627 

00001070169 01)0]. 0109 88009 691009 68 10916601019 8019590. বু 

6106 11010601191) 1১910959  6109707991598 11108 20910179015 800 10110 

[05 010979, 6109 10085 1989 88907:90. 01005 18500, 103:06906102% 

8/7090 59915685008. ৯ 

[িরাজদ্দৌল।র এই পত্রথানির মঙ্্ম নিশ্ন প্রদত্ত হইল । 
২৩শে জানুয়ারা, ৭৫৭ 

তুম লিখিয়াছ যে, তোমার প্রভ এবং রাজা কোম্পানীর কারবার ও 

তাহার আপিকার রক্ষার জন্যই তোমাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়াছেন। আমি 

যখন এই পর পাই তৎকালেই পত্রপাঠ প্রত্যুত্তর পাঠইয়াছিলাম। এখন 

দেখিতেছি-_মাধার প্রত্যুত্তর তোমার হস্তগত হয় লাই? তজ্জ্ন্য আবার 

€ এই পত্র) লিখিতেছি। 

আমি বলিয়া রাখি. কোম্পানশর বঙ্গ বিভাগের অধাক্ষ রোজার ড্রেক 

আমার আজ্ঞার বিপরণত আচরণ করিয়া "আমার ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া- 

ছিল *-দরবারে হিসাব নিকাশ না দিযা যে সকল প্রজা পলায়ন করে 

তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছিল »৮-আমি নিষেধ করিয়াও এরূপ কার্য 

হইতে প্রতিনিবৃত্ব করিতে পারি নাই । কেবল সেই জন্যই আম তাহাকে 
দণ্ড দিতে কৃতসগ্কষ্প হুইয়াছিলাম এবং তাহাকে আমার রাজ্য হইতে 
তাড়াইয়া দিয়াছিলাম । কিন্ত; ইংরাজেরা আর কাহাকেও অধ্যক্ষ করিয়া 
পাঠাইলে, আমি পহবর্ধবৎথ বাণিজ্যাধিকার প্রদান কারি বলিষাই ইচ্ছা 
হিল । অতএব রাজ্যের ও রাজ্যবাপিগণের মঙ্গলের জন্য এই পৰ্র 

[লাঁখতেছি, যদ কোম্পানণর বাণিজ্য সংস্থাপিত করাই তোমাদের ইচ্ছা 
হয়, একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত কর,তাহা হইলে পংবর্ব প্রচলিত নিয়মে 

৯. 17818 0০002061, 



ওয়াটসনের পত্র ২৩৭. 

বািজ্যাধিকার পরিচালনার জন্য আদেশ পাইতে পারিবে । ইংরাজেরা 
যদি বণিকের ন্যায় ব্যবহার করে এবং আমার আজ্ঞানুবর্ী থাকেঃ তনে 

তাহারা যে আমার অন:গ্রহ, প্রাতপালন ও সহায়তা লাভ করিবে এবিবয়ে 

তাহারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। 

এই পত্রে সিরাজচরিত্রর যেরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার 

সছিত ইতিহাস-বর্ণিত দিরাজদ্বৌলার কত প্রততদ ! কিন্তু ইংরাজ্রো সে 
সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও শান্তিপ্রিয় ভার পরিচয় প্রদান করিতে পারি- 

লেন না। এই পত্র যখন ইংরাজদিগের হস্তগত হইল, তখন তাঁহারা 
কলিকাতা পৃনপাঁধকার কায়া, হুগলণ বিপর্যস্ত করিয়া, বারাপিংহ হইয়া 
বৃটিশ-দুর্গে নিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছিলেন । সুতরাং ওয়াট:সনর 

শাস্তমরর্ভ তিরোছিত হইয়া গেল ;--তান এবার দিংহবিক্রমে প্রত্যুত্তর 
পাঠাইলেন £-- 
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95109111776 6109 177021151) ০09৮ ০01 0610958 0900106199 788 620 090 

70910851007 01 077 10788956109 00200870518 070701 10. 9917881. 

30610951999 61786, 10993 0100. 1801918 01 96869557206 ৪89917£ 

ছা161) 61562 00 9798, 2701 10987010616 01061 00. 9878) ৪9 

0:92 001911)1027790 8100. 0105 6061 (29) 85106 2000 0920 0 

6205 525 ০1 07965 8500 20190 0810 7 788 28 19690001062 6189 

108609 01 ৪, 1270099 60 [0012191) 81] 10৮ 0109 20805 ৪8৮৪? 0৮ 

6০ 10170 909861০0580 20082 200009106 10901019 8৪ 17890. 100 গড 

069093, 100৮ 120 £9151176 ০00 05 2০584. 19885008006) 62090 

61020 5200. 02066968002. 59921165006 60 60912 0০5৮5 906 11599, 

3089580 01 00707:9981070 800 172070075 ছ10101) 6209 00708100115 

10000? 425 60689 5061005 0900101706 6175 31096109০01 ৪, 10009 ? 

1০ ০০৫ 11] 985 61587 975. 77095 082 021 60510 1099 10922 

980880৮0091, 100 70855 1001919029890690 608088 ৪০ $০৪ 

60008 20811069০02 102 60512 ০0 01566 2509 3; 107 £986. 
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এই পত্রথানি যখন দিরাজদ্দৌলার হস্তগত হইল, তৎপব্বেই হুগলীর 
ল:গ্ঠনকাছিনগ তাঁহার কর্ণগোচর হইয়।ছিল। তিনি ইংরাজদিগের উদ্ধত 

ব্যবহারে চিরদিন যেরুপ উত্ত্যক্ত হইয়াছেন, ওয়াটসৈনের পত্রেও তাহাই 

হইল। িরাজদ্দৌলা মুসলমান, -ওয়াটসন: সুসভ্য খন্টীস্সান, সুতরাং 
মুসলমান নবাব খহ্টীয়ান সওদাগরের ধম্মনিশীতির ষুভিতক তাল করিয়া 

বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইংরাজেরা বাক্য নবাব $ "যাহা বলি তাহাই 

কর, যাগা করি তাহার অনুকরণ করিও না*_এই নিগন্ঢ লশতি-রহস্যের 
উপাসক ; পরকার্ধয-সমালোচনায় প্রগাঢ় পাগুত; আত্মকাধ্য লইয়া কেহ 

»ং. [98 ৭ 001106]. 
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সমালোচনা করিতে চাছিলে আগ্রশদ্মণা হইয়া উঠেন : কার্যয যেরুপ হয় হউক 
বাক্যে তাহার দোষক্ষালনের সময়ে সকলেই পঞ্চমুখে ইংরাজের গুণগান 
কাঁরতে লালায়িত ;১-_-সিরাজদ্দৌলা তরণবয়স্ক, তানি ইংরান্গ-চারত্রের 

এইরুপ মমালোচনা করিয়া, ইংরাজের নামে শিহরিয়া উঠতে শিক্ষা করিয়া" 

ছিলেন। যাঁহারা পদাশ্রিত বণিক হইয়।ও হুগলশর নিরপরাধ নাগরিক- 

দিগকে (কেবল লুগ্ঠন-লোভেই) নিহত করিয়া, তাহাদের বাড়ীঘর ভমিসাৎ 

করিয়া দসন্যতস্করের ন্যায় অঞ্থশোধ্ণ করিয়াছেন, তাঁহারাই কিনা তরবারির 

শোণিত-্কলঙ্ক ধৌত করিত না করিতেই, লেখনণ গ্রহণ করিয়া, প্রবীণ 

ধম্মেণপদেষ্টার ন্যায় কলিকাতা-লংগ্ঠনের জন্য সিরাজদ্বৌলাকে তিরন্কার 

করিতে বপিয়াছেন। যুদ্ধকলহে একজনের অপরাধে চিরাদনই দশজনের 

দণ্ড হইয়া থাকে! এক রাবণের অপরাধে সমগ্ব রাক্ষকুল িম্মংল 
হইয়াছিল : এক নেপোলিয়নের অপরাধে অগণ্য ফরাপশদিগের সব্বনাশ 
হইয়াছিল ; ইংরাক্ত রাজ্যেও এক ন্রপতির কম্পিত অপরাধে অসংখ্য 

নাগরিকের শোণিত-প্রবাহে শ্বেতদ্ধীপ রুধ্রিচচ্চিত লোহিতবর্ণে রঞ্জিত 

হইয়া উঠিয়াছিল ) কলিকাতার ইংরাজেরা দশজনে মিলিয়া, সভা করিয়া, 
মন্তব্য লিখিয়াঃ নবাবদংতকে অর্ধচন্দ্র প্রদান করিয়া কি সমুচিত অপরাধ 

করেন নাই?--না সে অপরাধ কেবল একছনের অপরাধ ? যাহারা 

অপরাধাড্রেক সাহেবের সঙ্গে কোমর বাঁধিয়া লড়িবার জন্য যদদ্ধাশিক্ষা 

কাঁরয়া টানার দুগক্রমণে উমাচরণের পবর্বনাশ সাধনে অভিমাত্র 

অ-প্রশংদনশয় বরকপীর্তর নিদর্শন রাখিয়া কার্ধযকালে প্রাণ লইয়া পলায়ন 

করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে নির্ুপরাধ হইলেও, আত্মকাযেই অপরাধণ 

হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইর্প সকল দেশেই হইয়া থাকে ;--রাজার 
অপরাধে প্রজার, সেনাপতির অপরাধে সেনাদলের নানার্প দণ্ড হইয়া 

থাকে । যদ্্ধানল জ্লয়া উঠিলে, তাহাতে রাজদুগের সঙ্গে সঙ্গো কত 

কাষ্গাল-কুটগরও তস্ম হইয়া বায় ;-কে তাহার গতিরোধ করিতে পারে ? 
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ওয়াটসন কোন: লজ্জায় গত্যসঙ্ছকোচ করিয়া খিক্া পাঠাইলেন যে» 
সিরাজদ্দৌলা পরের কথায় নিভর করিয়া ইংরাজদিগের সব্ধনাশ কারয়া- 

ছিলেন । কলিকাতা হইতে নবাবদত্তকে অপমান করিয়া তাড়াইগ্না দেওয়ার 
কথা কলিকাতার ইংরাজেরাও অস্বীকার করেন নাই ; ওয়াটসন: কি 
গলাবা্তে ঘকল কথাই উডাইয়া দিতে চাহেন ? ওয়াট:সন-যাহাই বল,ন; 
ইংরাজের কাগঞ্জপত্র তাঁহার পক্ষসমর্থন করে না। ড্রেক সাহেব ষের্প 
উদ্ধত ব্যখহারের পারচয় দিয়াঙিংলন, ওয়াট-সন: বলেন যে, তঙ্জনা 

কোম্পানশর কাছ নালিশ করাই পসিরাজদ্দৌলার কর্তব্য ভিল | িরাজদ্দৌলা 
ইহ।র কি প্রত্যু্র দিবেন ? তিনি যে দেশের নবাব, ড্রেক সাহেব সেই 
দেশের একদল সওদাগরের গোমস্তা মাত্র» অথচ সেই দেশে বিয়া তাঁহাকে 

ই৮1ও শুনিতে হইল যে, কোম্পানীর নিকট নালিশ না করিয়া নিজে নিজে 
ড্রেক দাহেবকে শ।তি দিবার চেষ্টা করা বড়ই অন্যায় হইয়াছে! শাসন- 
ক্ষমতা সংস্থাপনের জন্য, আত্মমর্যযাদা সংরক্ষণের জন্য, অসহায় প্রজাপুঞ্জের 
ধনমান রক্ষা করিবার জন্য, িরাজংদ্দীলাকে পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করতে 
ইইল। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আত্ম-কর্তব্য বি্মৃত হইলেন না $ মুসলমান 
নপাণ উত্তক্র হইয়াও কতদংর ক্ষমাশীল হইতে পারেন, তাছা বুঝাইবার 
জন্য ওয়াট-সন:কে লিখিয়া পাঠাইলেন £-- 

“তোমরা হখগলশ লুঠপাট করিয়াছ এবং আমার প্রজাবর্গের সচ্গে লড়াই 
করিয়াছ ;--ইছা নিশ্চয়ই দওদ।গরের উপযুক্ত কাধয হয় নাই। অগত্যা 
আমাকে মুশিদাবাদ ছাড়িয়া হুগলণর নিকট আসিতে হইয়াছে । আমি 
সেনা লইয়া নদী পার হইতেছি; সেনাদলের একভাগ তোমাদের শিবিরা- 
তিমহখে ধাবিত হইয়াছে । তখাপি কোম্পানীর বাণিজ্য পবর্ধ প্রচলিত 
শিযনমে সংসংস্থাপিত করিবার ইচ্ছা থাকলে ও বাণজ্য চালাইবার আগ্রহ 
দেখিলে, একজন মাতব্বর লোক পাঠাইতে পার_-সে যেন তোমাদের 
দাবির কথা বুঝাইয়া আমার সহিত সাদ্ধি সংস্থাঁপত করিতে পারে । 



যুদ্ধের ফলাফল ২৪১ 

কোম্পানীর কুঠি পুনঃ প্রচলিত ও পহব্বানয়মে বাণিজ্য পুনঃ সংস্থাপিত 
হইবার আদেশ দিতে ইতস্ততঃ করিব না। এই প্রদেশবামশ ইংরাজেরা ঘর্দি 

বণিকের মত ব্যবহার করে, আদেশ পালনে বত্বশগল থাকে এবং আমাকে 

উত্ত্যক্ত না করে? আমি তাহাদের ক্তির কথার বিচার কারিয়া তাহাদের 

তুষ্টিগাধন করিব, এ 'িষষে নিশ্5স্ত থাকিতে পার । 

“্যুদ্ধকালে পেনাদিগকে লম্টেন হইতে প্রতিনিবৃত্ত রাপা দি কঠিন 
ব্যাপার তাহা তুমি অবশ্যই অনগত আছ । সতরাং তুম যাঁদ আমার 

সেনাদল কর্তৃক লংগ্চিত হইবা' দ|বির কিয়দংশ ত্যাগ করিতে পার, তবে 
তোমানের সঙ্গে ভবিলাতের সৌহাদ্র্য সংস্থাপনের আশায় "মামি পে 
বিষষেও তোমাদিগকে সন্ত,ষ্ট করিব । 

“ভুমি শ্রীষ্টীদানল | লিলাদ সঞ্জীবত লা রাখিয়া শাস্তি সংস্থাপনে 
বিষাদের মশমাংসা করিয়া ফেলা ₹ণ্ত কল্যাণকর তাহা অবশ্যই জ্ঞাত আ্সাছ। 
[িস্তু তোমরা যদি কোম্পানগপ অন্যান্য বাঁণকর্দিগের বাপিঙ্য-ম্বাথ বিনঞ্ট 

কর্িিধা যুদ্ধ কাববার ডন্যই দূঢ়সংকজ্প হইয়া থাক, তাহান্তে আমার কোন 

অপরাধ নাই । হেলুপ লব্বনাশজনক যুদ্ধকোলাহলের অশ-ভ কল প্রত্যাহ ত 

করিবার উদ্দেশোই এই পত্র লিখিতেছি । 

ইংরাজেরা এই পত্রের যে ইংরাজণ অনুবাদ রাখিয়া গিয়াছেন, 
এইরপ £-- 
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090 হুড 90101909657 61596 88 706 8065 09007%0760 %%87- 

07745 1 [1 10259, 61061610029, 1616 050981080 200 200 8700597 

13982 ব580195 ; 100 1189জ7199 52058108 6106 21551 ৬510) 2 
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16৮676751635, ঘা 5০০ 1952 8101006008৩ 6108 0020070703315 

100820958 5966190 0090 165 82001906 1000126 &00 60 8159 & 
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সিরাজের পত্র ২৪৩ 

এই পত্দধের হজে ছত্রে যেরূপ গাম্ভীধপুণ" শাস্তপ্রকাতির ওার্যযগুপ 
প্রকাশিত হইয়াছে, পিরাজদ্দবৌলা তরুণযুবক হইয়াও যে দেরুপ প্রশান্ত 
চারত্রের পরিচয় প্রদান করিতে সমর্থ হুইয়্াছিলেন, ইছা তাঁহার পক্ষে 
[বিশেষ গৌরবের কথা। রাজা হইয়া প্রজার সচ্ে যুদ্ধকলহে লিপ্ত হওয়া 
রাজার পক্ষে সব্ধথা অকল্যাণের কথা,--তাছাতে শিল্পবাণিজ্যের ক্ষাতি, 

একের অপরাধে দশের পবর্ধনাশ এবং দেশের বমূহ অযত্গল। এ কথা 

পিরাজদ্দৌলা বুঝিতে পারিয়াই, -সাদ্ধিংস্থাপনের জন্য ওয়াটসন:কে পত্র 

লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইছার সঙ্গে কোম্পানীর ব্যবহারের তুলনা 
কর। কে শাস্তি-প্রিয়-মুসলমান সিরাজ, না থীষ্টীয়ান ইংরাজ? 



একবিংশ পরিচ্ছেদ 
আলিনগরের সন্ষি 

মুসলমান ইতিছাস-লেখক লাইয়েদ গোলাম হোসেন লিখিয়া গিয়াছেলঃ 
“ইংরাজেরা বখন হুগলী-লুণ্ঠনে অবসরশহন্য, ঠিক সেই সময়ে বিলাত 
হইতে সংবাদ পাইলেন যে, এদেশে ফরাসশদিগের সঙ্গে আবার সমরকলছ 
উপস্থিত হইয়াছে । ইংরাজ্ এবং ফরাসণ শাস্ততাবে জ্ীবনধারণ করিতে 

শিখিল না। ইহাদের অধ্যে পাঁচ ছয় শত বৎসর কেবল যুদ্ধকলহ চলিয়া 
আসিতেছে । কখন কখন রণশ্রান্ত হইলে, পরামর্শ করিয়া হাঁফ ছাড়িবার 
জন্য উভয়েই কিছুদিনের মত সাক্ব-সংস্থাপন করে ;১-কিস্তু কিছুদিন 

বিশ্রামলাত করিয়াই পুনরায় সমর-পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া উঠে ।” * 
আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন ইংরাজদিগের মত ফরাসীরাও 

ভারতবর্ষে ধীরে ধারে বাহুবল পুবিস্তুত কাঁরতেছিলেন। তাহারা 

বাণিজ্যোপলক্ষে বাঞ্গালাদেশে তিনশত গোরা এবং অনেকগুলি সুশিক্ষিত 

গোলদ্দাজ রাখতেন। এদেশের লোকের নিকট ইংরাজ অপেক্ষা 

ফরাসশরাই বারকশীর্ভর জন্য সমধিক সুপারচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। 
ল্বদেশে ফরাসীক্গাতির দিত সমর-কোলাহল উপাস্থিত হওয়ায়, ইংরাজদিগের 

অস্তরাস্থা কাঁপিয়া উঠিল । চিরশত্রু ফরালগসেনার সঙ্গে নবাবের .সেনাদল 
মিলিত হইলে, ইংরাজের লবর্যনাশ হইতে কতক্ষণ ? ক্লাইব তাহা বুিতেন। 
তান বিলাতের সংবাদ পাইবামাত্র শিহারিয়া উঠিলেন এবং এই দনঃপময়ে 

74095051895 10880052203, 786. 



সন্ধির প্রস্তাব ২৪৫ 

সহসা গায়ে পড়িয়া পিরাজদ্বৌলার সঙ্গে কলহের সংত্রপাত করিয়া ঘে সমৃহ 
অমঞ্গল আহ্বান করিয়া আনাইয়াছেন, তাহা ভাবিক্লা ব্যাকুল হইয়া 
উঠিলেন। * তাড়াতাড়ি উমিচাঁদ এবং জগৎশেঠের শরণাগত হইয়া 

কিংকর্তবা অবধারণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এদিকে অকম্মাৎ 

হুগলী-লুষ্ঠটনের সমাচার শুনিয়া সিরাজদ্দৌলা ক্রোধোস্ম্তহ্দয়ে কালকাতা- 

ভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইতেছেন ; ইংরাজগণ সান্ধর জন্য ব্যাকুল হইলে 

[ি হইবে? নবাব কি আর সান্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন ? সকলেই 
বালিতে লাগিলেন যে, এতদিন ইংরাজের পাপের ভরা পণ“ হইয়া আদিল । + 
[িরাজদ্দৌলা 'নরশোণিত-লোলুপ” নৃশংস নরপাঁতি হইলে তাহাই হইত । 
কিস্ত; তান অগ্র-্পশ্চাৎ বিচার কারিয়া শাস্তি সং্ছাপনের জন্যই সমাধক 
আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । কর্ণেল ক্লাইব নিজেই স্পঙ্টাক্ষরে স্বৃকার করিয়া 

গিয়াছেন যে, সান্ধির জনা তাঁহাকে বিশেষ উদ্বেগ পাইতে হয় নাই /-- 
চ্বয়ং সিরাজদ্দৌলাই সব্বণাগ্রে সাঁন্ধর প্রস্তাব উপাস্থত কাঁরিয়া সকল আশঙ্কা 

নিবারণ করিয়াছিলেন | ! 

সিরাজদ্বৌলা সান্ধব প্রস্তাব উপস্থিত কাঁরলেন কেন 1? ইংরাজের সম্গে 
সাদ্ধ”সে ত কেবল বালির বাঁধে সমদ্রতরঞ্গের গাতরোধ কারবার 'পিম্ষল 
প্রয়াস! যদ সত্যলত্যই সাদ্ধ সংস্থাপিত হয়, তথাঁপ কয়দিন তাহার 
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২৪% সিরাজদ্দৌল! 

মর্ধযাদা রক্ষিত ছইবে? ম্বদেশের নিকটতম প্রাতবালীর সঙ্গে যাঁহাদিগের 
কলহ-বিবাদ ছয়শত বৎসরেও শাসপ্তিলাভ করিল না, বিদেশে তাঁহাদিগের 

ধর্ম প্রতিজ্ঞা কয়দিন প্রতিপালিত হইবে? পাক্ধপত্র ত ফেবল ইংরাজের 

মুখের কথা ;-_তাঁছাদের কথায় বি*্বাপ কি?! এই ত মে দিল তাঁহারা 

বিপদে পাড়য়া সাদ্ধির প্রস্তাব তুলিয়াছিলেন ; কিন্ত; সেকথা পুরাতন ঘা 

হইতেই লুপ্ঠন-লোভে হুগলশর কিরুপ পর্ধনাশ করিয়া আসিয়াছেন | 
সব্্ষন্ব লুষ্ঠন করিয়াও ক্ষৃৎক্ষামোনর পর্ণ হয় নাই+ কত বহুমুল্য 

অট্টালিকা তৃমিসাৎ হইয়াছে, কত [নরন্ন কাঙ্গাল-কুটপর দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, 

হুগলণীর ইতিছাস-বিখ্যাত দমহদ্ধ জনপদ শ্নুশানভস্মে পরিণত হইয়াছে ! 
আজ না হয় আবার ফরাস-সমর শঞ্কায় চিত্তাকুলহৃদয়ে গ্রীষ্টীয়ান .ইংরাজ 
নিতান্ত নিরীহুল্বতাব মেষশাবকের ন্যায় করুণকণ্ঠে “শাস্তিঃ শাস্তি” বলিয়া 

কাতর ক্রম্দনে নবাব দরবারের শরণাপন্ন হইয়াছেন; কিন্ত; সময় পাইলেই 
তাঁহারা যে আবার সিংহমহর্তি ধারণ করিবেন না, তাহার প্রমাণ কি। 

যদিও অনেকে এই সকল কথা উত্থাপত করিয়া সান্ধির প্রস্তাবে বাধা 
দিবার আয়োজন করিতে ত্রুটি করিলেন না, থাপি দিরাজদ্দৌলা সে সকল 
কথায় কর্ণপাত করিলেন না? তানি কলিকাতায় শিবির-সংস্থাপন করিয়াই 
সাঁত্ধপত্র নিদ্ধণরণ কারবার জন্য ইংরাজাদগকে নিমন্ত্রণ কাঁরয়া পাঠাইলেন। 
[িরাজদ্দৌলা কি ইংরাজ-তয়ে তাঁত হুইয়াই সাক্ষির জন্য এরংপ ব্যাকুল ছইয়া 
উঠিযাছিলেন ? কেহ কেহ বলেন বে, তাহাই একমাত্র কারণ । ল্তু 

ইংরাজেরা তৎকালে যেরূপ বিপদবেষ্টিত, তাহাতে তত হইবার কারণ 
ছিল না; তাঁহাদের সেনাবল অঙ্প ; তাছারও কিয়দংশ বঙ্গোপসাগরে 

তরগ্গতাঁড়িত হইয়া কোথায় তাপিয়া গিয়াছে ; যাহারা বঙ্গদেশে পদার্পণ 
কাঁরগ়াছিল, তাহারাও সকলে জশীবত নাই ; আর যাহারা জাঁবিত, বাচ্গালার 
ফ্ালরায় অল্পদিনের মধ্যেই তাহার্দিগকে জাবম্মাত কাঁরয়া ফোঁিয়াছে। 

মহাবীর ক্লাইব িরাজসেনার গাঁতিরোধ করিতে গিয়া নিজেই পলায়ন 



সিরাজ সম্মত হইলেন কেন ? ৯৪৭. 

করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। * সুতরাং ইহাদের ভয়ে তাঁত হইবার কারণ 
ছিল না;-- তথাপি সিরাজদ্দোলা সাক্ধর জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন ফেন ? 

িরাজন্দৌলা ইংরাজদিগকে ভালমাপুষ বাঁলয়া বিশ্বাস কাঁরতেন নাঃ 
তাঁহার বাল্যসংস্কারের মছিত ঘৌবনের আতিজ্ঞতা মিলিত হইয়া তাঁহাকে 
বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, ইংরাজদমন করিতে না পারিলে সিংহাসন নিত্কপ্টক 
হইবে না। নবাব আলিবদ্দীও আভ্তম সময়ে তাহাই বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। 
টিরাজদ্দৌলা সে কথার ক্রমশঃ পারিচয় পাইতে লাগিলেন এবং দদিব্যনেত্রে 
ইংরাজের কণীর্তকলাপ পযণবেক্ষণ করিয়া আতঞ্কযুক্ত হইলেন । আজ 

হুগলণ বিপধ্যস্ত হইল, কাল হয় ত অন্য কোন স্থান বিধ্বস্ত হইবে | সিরাজ 
দেখিলেন যে, ইংরাজেরা দ্বিতীয় বগঁর হাঞ্গামার সংত্রপাত করিবে কত 
সম্পন্ন জনপদ শ্বাশাল ছইবেঃ কত নিরীহ লাগারক হাহাকার কারবে, কত 
রুধরকদ্রূমে ব্গভৃমি কলা*কত হইবে এবং এত করিয়াও একদিনের জন্য 
শান্তিসখ উপভোগ করিবার অবসর ঘাঁটবে না! ইংরাজদিগকে বশীভৃত 
কারবার দুইটিমাত্র সদুপায় ১ শত্রঃতাপাধনে, না হয় মিত্রতাবন্ধনে $ হয় 

করাল ক্পাণমহখে, না হয় লেখনণসাহায্যে । আলিবদ্বর আস্তয উপদেশ 
স্মরণ করিয়া শত্রুতাপাধন করিয়া দোখিলেন ; আহাতে ছিতে বিপরাঁতি 

হইল | ইংরাজ দমন হুইল না; বরং চিরশত্রুতার মুত্রপাত হুইল। 
সুতরাং মিত্রতা-বন্ধনে ইংরাজদিগকে বশশভৃত করিবার জন্যই সিরাজদ্দৌলা 
ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রজাছিতৈষণা ও তপক্ষবৃদ্ধির 
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২৪৮ সিরাজদ্দৌল! 

পরিচয় পাইয়া কুচক্্রণ মধ্ত্রিদল তাঁহার প্রস্তাবে নানাপ্রকারে বাধা প্রদানের 
চেষ্টা করিতে লাগলেন । 

নোয়াজেল মোহম্মদ এবং শওকতঙ্গগ্গের পরলোকগমনে কুচক্রীদ্লের 

সকল আশাই নিম্ম€ল হইয়াছিল । ইংরাজ একমাত্র শেষ সম্বল । তাঁহারা 
যাঁদ সিরাজের সঙ্গে মিত্রতাসৃত্রে আবদ্ধ হইবার অবসর প্রাপ্ত হন, তাহা, 

হইলে পিরাজ নিশ্চিন্ত হইবেন। তাহাতে দেশের কল্যাণ, কিন্তু দ:ক্টদলের ' 
সর্বনাশ! নবাব এত দিন [িপদবেষ্টিত বলিয়াই তাঁহারা বাঁচয়া রহিয়াছেন । 

সুতরাং তাঁহাকে নিশ্চিন্ত হইবার অবসর প্রদান করিতে কাহারও 
সাহস হইল না। ইংরাজের সঙ্গে চির শত্রুতা সঞ্জশীবত রাখিয়া দিরাজ্জ- 
দ্দৌলাকে সব্বদা লশঞ্িকিত রাখবার জন্যই সাদ্ধর প্রস্তাবের প্রাতবাদ 
আরম্ভ ছইল। কিন্তু সিরাজদ্দৌলা মার কাহারও কথায় কর্ণপাত কাঁরতে 

সম্মত হইলেন না। 

ইংরাজেরা সাঁদ্ধর জন্য ব্যাকুল; পিরাজদ্দৌলাও সান্ধর জন্য লালায়িত ; 
এ সন্ধির গতিরোধ করিবে কে? তখন কুচক্রীদলের কুমদ্ত্রণা আরম্ভ 

হইল। প্রকাশ্য প্রতবাদে পর/জিত হইয়া, অপ্রকাশ্য কৌশলবলে দিরাজ- 
দ্দৌলার শান্ত-পিপাসার গাতিরোধ কারবার আয়োজন হইল। 

সেকালের কলিকাতা হরে বণিকরাজ উমাচরণের রাজবাটণই 

সব্বাপেক্ষা পরম রমণীর স্থান বলিয়া সুপরিচিত ছিল। সুতরাং তাঁহার 

দীপালোকবিভূধিত সংসজ্জিতপুম্পোদ্যানেই িরাজদ্রৌলারদরবার বসল । * 
চাঁরাদকে গব্বোক্তমন্তকে সশস্ত্র সেনাপাঁতিগণ দণ্ডায়মান,--যথাযোগ্য 
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দরবার ' ২৪৯ 

রাজ-পারচ্ছদে সুশোতিত হইয়া অমাত্যদল যথাস্থানে করযোড়ে উপবেশন 
করিয়াছেন ;-_মধ্যস্থলে সিংহাসন, তাহার উপর সুবিস্তৃত, অল্ন্দ, 

কনকদণ্ডের উপর বিবিধ রত্বরাজি-বিজড়িত বিচিত্র চম্দ্রাতপ ১--সেই দ্বর্ণ- 

[সিংহাসন উজ্জ্বল করিয়া দিরাজদ্দৌলার যৌবনোন্নত সুকুমার দেহকাস্তি 
সদ্যোজাত প্রফুল চম্পকের ন্যায় ফুটিয়া উঠিগাছে +- ইংরাজ-প্রাতানিধি 

ওয়ালস: এবং "ক্রাফ-টন- দরবারে পদাপণণ করিয়া পিরাজদ্দৌলার শৌন্তাগ্য- 
গব্বের ফলিতদ্ছ্যে তিতে স্তম্তিত হইয়া রহিলেন। এই বত্ত্ব-সিংহাসন যাঁহার 

পাদপগঠ, এই সুশিক্ষিত দূট়োন্লত বশরমগুলী যাঁহার সেনানায়ক, এই বিবিধ- 
বিদ্যাবিশারদ মদ্তিদল যাঁহার মন্ত্রণাসহায়, এই বিতাচ্ছটা যাহার রত্বমুকুট 
সমুজ্জহল করিয়া রাখিয়াছে _সব্বনাশ ! ইংরাজবাণিক: কোন: সাহসে 

তাঁহার সহিত শকিপরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? কিন্ত; ফিছঃক্ষণ 

পরই তাঁহাদিগের মনে হইল,_-এ সকল বুঝি ইন্দ্রজ্জাল ! এ সকল বুঝ 
ইংরাজদিগকে ভয় দেখাইবার বাচ্যাড়দ্বর! তখন তাঁছারা সাহসে বুক 
বাঁধরা ধীরে ধীরে সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইয়া সস্ভ্রমে “কুণিশিঃ 

কাঁরয়া দণ্ডায়মান 5ইলেন । 

সিরাজদ্দৌলা তাহাদিগকে ধাযোগ্য পাদরসম্তাষণে কুশল দিজঞ্ঞাসা 

করয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, সাদ্ধসংস্থাপন কারবার জন্যই তিনি সশরারে 
এতদুর অগ্রনর হইয়াছেন । ইংরাজেরা বলিলেন যে, তাঁহারাও সী্ধর জন্য 
লালায়িত হইয়াছেন ; যুদ্ধকলছে তাঁহাদিগের বাণিজ)বিস্তারে বিদ্ব ঘাটিতেছে | 
সিরাজদ্দৌলা তখন ইংর্জদিগকে সান্ধিপত্র নিপ্ধ'রণ কারার অন্য দেওয়ানের. 

পটমণ্ডপে প।ঠাইয়া দিয়া স্বয়ং বিশ্রাম ভবনে গমন করিলেন । 

ইংরাঞ্ছদিগের মনোবাঞ্ছা পর্ণ হইল । তাঁহারা সহাগ্যবদনে আতিবাদন: 
কাঁরয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন । কিস কুচক্র-মদ্ঞিদলের মলোবাঙ্া পর্ণ 

হুইল না। তাঁহারা সুকৌশলে সান্বার প্রস্তাব চপ করিবার আয়োজন 

কাঁরতে লাগলেন । | ১ 



২৪৩ সিরাজদ্দৌল! 

যে দুইজন ইংরাজ রাজপুরুধ প্রতিনিধি সাজিয়া, হাতিয়ার বাঁধিয়া 
নবাব-দ্রবারে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কুঠি্াল সাবিলিয়ান ;-- 
পিরাজদ্দৌলার নামে তাঁহাদের অস্তরাত্বা সহজেই কাঁদীপয়া উাঁচত। মন্তিদল 
অনন্যোপায় হইয়া, এই ইংরাজযুগলের মনে সহসা ভয়ের সঞ্চার কারা 
কাধ্য্যোদ্ধারের আয়োজন করিলেন । 

ইংরাজেরা দরবার হইতে বাঁছির হইবামাত্র সৃচতুর উমাচরণ আয়া: 
ধাঁরে ধীরে তাঁহাদের কানে নিতাস্ত পরমাত্ময়ের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, 
“দোখতেছ কি? প্রাণ বাঁচাইতে চাহ ত এখনই পলায়ন কর। সদ্ধির 
প্রস্তাবে নিশ্চিন্ত হুইয়াছ ? এ সাদ্ধ নহে, _ইহা কেবল কালহরণের কুটিল 
কৌশল। নবাবের সেনাদদল আসিয়াছে, কিস্ত; কামানগৃলি এখনও পশ্চাতে 
পাঁড়িয়া রহিয়াছে ; সেইজন্য তোমাদিগকে সাক্ষর কথা উঠাইক্না প্রতারত 
কারতেছে । কামান আিলে আর এক মূহ্তও [িলম্ব হইবে না। 
তোমরা কয়জন? িরাজদ্দৌলার সেনাতরঞ্গের সম্মুখে কতক্ষণ দাঁড়াইতে 
পারিবে ?”  ইংরাজদ্বয়ের হাৎকম্প উপস্থিত হইল । কি সব্বনাশ ! এই 

সাদর সম্ভাষণ, এই সন্ধির শাস্তি-সংচনা,-এ সকলই কেবল কালহরণের 

কুটিল কৌশল ? এখন উপায় ি ? মুখের তাৰ দেখিয়া উমাচরণ বুঝলেন 
যে--উধধ ধাঁরয়াছে ! তিনি অবসর পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর উপায় 
ক? দেওয়ানের পটমণ্ডুপে গমন করিলেই বন্দধ হইতে হইবে । এখনও 
সাবধান হও | মশাল [নভাইয়া দিয়া আঁধারে আঁধারে দুগগমধ্যে পলারন 
কর।” যে কথা সেই কাজ ;- ইংরাজেরা আর মূহত্তরগাত্র বিলম্ব করিলেন 

না।*% কিস্তু কেহই ভাবিয়া দেখিলেন না যে, পিরাজন্দৌলা কি কামান না 
লইয়া রিক্তহস্তে এতদ্র অগ্রসর হইয়াছেন ? 

পিরাঙন্দৌলা এই কুটিল চক্রান্তের বিদ্বুবিসর্ও জানিতে পাঁরিলেনলা ; 

+..07005 31. 18]. 



বিশা-রখ ২%% 

কিন্ত সে রজনগতে ইংরাজ-শাবরে এককরমও ঘুমাইবার অবসর পাইল না। 
ক্লাব তগ্তা্গারের নায় প্রদীপ প্রতাপে ওয়াট্সনের নিষ্ট ছংটিয়া চাঁললেন। 
তাঁছার নিকট হইতে ছয়শত জাহাজ গোরা চাহিয়া লইয়া আপন পদাতিক 
সেনার মহিত সম্মিলিত করিলেন এবং রজনশ তিন থাঁটকার সময়ে নিঃ 

পদসঞ্চারে সসৈন্যে নবাব-শাবির আক্রমণ করিতে অগ্রপর হইলেন | নবাব- 
শিবির--৬০০০০ সিপাহী এবং ১৮০০০ অশ্বারোহী ৪০টি কামান লইয়া 
নিরুদ্ধেগে শিদ্রামগ্ন ;-তাহারা জাগিয়া উঠিলে যে ইংরাজের কি সবনাশ 
ঘটিবে, ক্লাইব তাহা চিন্তা করিবার অবসর পাইলেন না। 

একে দিশাকাল, তাহাতে নিদার্ণ শশত। সকলেই নিঃশব্দ নিঝুম । 
সেই নৈশ নীরবতা আলোড়ন কারিয়া ইংরাজের কামানগুলি ভীম কলরবে 
গঞ্জন করিয়া উঠিল! গু়ুম--গুড্ম গুম + গুড়ঃম-গুড়ুম গুম, 
গুড়ুম--গওড়ুম গুম: )--ইংরাজের, কামান ঘন ঘন ভাকিতে লাগল, 

গুড়ম-_গুড়ুম গুম । সহসা সৃশ্তোখিত হইয়া সিপাহী সেনা কামান 
গঙ্জনের কারণ বুঝিতে পারিল না। তাহারা তুমুল কোলাহলে নবাব-শিবির 
আকুল করিয়া তুলিল এবং যে যেখানে ছিল, হাতিয়ার বাঁধিয়া, মশাল 
জ্যালাইয়া কামানের নিকট দাঁড়াইতে লাগল । তখন নবাব-শিবিরের কামান- 
গুলিও প্রচণ্ড বিক্রমে অনলবর্ধণ করিতে ত্রুটি করিল না। 

সিরাজদ্দৌলা গাত্রোথান করিলেন । প্রভাত হইলেও তাল কারয়া 
দৃষ্টিসধালনের উপায় হইল না )--ঘন অন্ধকারে ধৃমপহঞ্জ দিম্মগুল আবরণ 
করিয়া ফেলিয়াছে ; তাহার উপর কুঙ্ঝটিকায় চারিদিক সমাচ্ছন্্ ; পিরটে 

কি দুরে কোনাদকেই নয়নসঞ্চালনের সুবিধা লাই । কেবল থাকিক়্া 

থাকিয়া উতয় পক্ষের কামানগহুল কড়: কড়্ করিয়া উঠিতেছে ) আর মধ্যে 
মধ্যে আহতের আর্তনাদ চারিদিক আকুল করিয়া তুলিতেছে | সকলেই 
বীঝল যে, লড়াই বাধিয়াছে /-কিস্ত সহসা লড়াই বাঁধিবার কারণ কিঃ সে 
কথা কেহই বুঝাইতে পারল না । 



২&২ সিরাজঙ্দৌল। 

টা বাজিয়া গেল) তথাপি সেই ধুমপচঞ্জ, তথাপি সেই কামালগঞ্জন। 
কে কোথায় ছিটাইয়া পড়িয়াছে ;--শত্র: নিকটে কি দুরে, কিছুই বুঝা 

যাইতেছে না; কেবল শব্দ লক্ষ্য করিয়া মূললমানেরা কামানে অগ্নিসংযোগ 
করিতেছে, আর প্রদশপ্ত লৌহপিগুরাশি তীব্রতেজে ছুটিয়া বাহির 
হইতেছে । যখন দিবালোক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল, তখন সকলেই; 
সবিদ্ময়ে চাহিয়া দেখলেন ষে, ক্লাইবের দমর-পিপাসা শান্ত হইয়াছে? তাঁহার 

গবের্ধা্নত গোরাসৈন্য দুরপথে হে্টমুণ্ডে দুগণভিমুখে পলায়ন করিতেছে ১ 
আর মুপ্লমান-অধ্বসেনা তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘোড়া ছংটাইয়া ধাবিত 

ইইতেছে। ইংরাজদিগের দুইটি কামান মুপলমানেরা কাড়িয়া লইয়াছে; 
এখানেঃ ওখানে, সেখানে, চারিদিকে ইংরাজমেনার বীরমুণ্ড রুধিরকদ্দ্দমে 
ধরাবিলুষ্ঠিত হইতেছে ।* 

ইংরাজের সব্বনাশ হইয়াছে! একে সামান্য সেনাবল লইয়া ক্রাইব 
এবং ওয়াটসন: বঙ্গদেশে শুভাগমন করিয়াছিলেন; তাহাতে ক্লাইবের 
আবিমষ্যকারিতায় একদিনেই ১২০ জন ইংরাজ ধরাশায়ণ হইয়াছে এবং 

শতাধিক দিপাহীমেনা কালকবলে নিপাতিত হইয়াছে ।1 নবাব-শিবিরেও 

হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে ; কত হততাগা আর নিপ্রাতচ্গে উঠিয়া বাঁসবার 

অবসর পায় নাই; কত িপাহধ শত্রঃমিত্রের অনলবষণণে তস্মণভৃত হইয়া 

গিয়াছে! 

পহসা এই য.দ্ধকোলাহল উপাস্থিত হইল কেন 1 পিরাজদ্দৌলা তাহার 
কারণানুসদ্ধান করিতে বাঁসিয়া মণ্তিদলের মন্ত্রণার খাহাদ্ার বৃঝিয়া [শহারিয়া 
শা ক শপ আপি ই পর ও পা জা তির জপ পাত উপ শা শা ৯ ৬ পপ পা আর পপ সপ প্পাসরি 

* অগ্মি লিখিত ইতিহাসে এই নিপা-রণের আমূল বৃত্তান্ত প্রদত্ত হইয়াছে । পরাজিত 
ইংরাজ সেন? ইহার জন্ত কর্ণেল ফ্লাইরকে কিরূপ ভগ্ন! করিয়াছিল, তাহাও লিখিত 
হইয়াছে । এখানে ফ্কাইবের বীরকীন্তি প্রশংসালা করিতে পারে নাই। 

1 গুদ 0855208 0£ 6১৪ 0০.00805+8 8০০০৪, ০5 872৫ 
19768 500. টা, 13510092605 39০07৪৮৬৮06 001. 011 ও 
$01190.--00206, 8. 184. 



আরিনগরের সন্ধি ২৯৩ 

উঠিলেন ! মীরজাফরের ব্যবহার দোয়া স্পন্টই বুঝিতে পারলেন ফে, 
তানি সম্পূর্ণ লি্লিগ্ত নহেন ।* এই সেনাপতি, এই প্রতুভক্ত অদ্ত্রদল 

লইফ়্া ইংরাজের সঙ্গে যদ্ধ করিতে সাহস হুইল না? দিরাজন্দৌলা নিরাপদ 
স্থানে সারয়া গিয়া শিবিরসান্বেশ করিলেন এবং তাড়াতাড়ি সদ্ধি-স্থাপনের 

জন্য ইংরাজদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। 

যে সিরাজদ্দৌলা আনাল্য ইংরাজদলনে কৃতসংকষ্প, তিনিই যে আবার 
সন্ধির জন্য দরলভাবে লালায়িত হুইযাছেন, ইংরাজেরা সে কথায় সহসা 
বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারিলেন না। ক্লাইব রণভ*ত হইয়া সা্ধর জন্য 

ব্যাকুল : কিন্তু ওয়াট-সন- তাহাকে সাবধান কারবার জন্য পত্র লিখিয়া 

পাঠাইলেন | + 

ক্লাইব িস্তু ওয়াট-সনের পরামশে কর্ণপাত কাঁরলেন না। মম্ভ্রিদলের 
কুমম্ভ্রণার দন্ধান পাইয়া পিরাজদ্দৌলা সাঁদ্ধর জন্য এতদ্র ব্যাকুল হইয়া 
উঠিয়াছিলেন যে, ক্লাইব যাহা চাঠিলেন, ট্তিনি তাহাতেই সম্মত হইয়া ১৭৫৭. 
খঙ্টাব্দে ৭ই ফেব্রুয়ারী সাক্ধপত্র সুস্থির করিয়া ফেলিলেন । ইংরাজদিগের, 

*. (9918100-09 18) 01909059:80 50208  %10179828098 01 
01992906101 20 90206 01118 10717001105] 000979. 20871001805 হত 
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10556971009.--9028660105 10999061079, 
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বারি ₹ 
২৫৪8 সাজে 

অনুরোধ রক্ষার জন্য মারজাফর এবং রায়দুল্লভকেও এই সা্ধপত্রে দ্বাক্ষর 
কাঁরতে হইল। ইতিহাসে ইহারই নাম, _-“আলিনগরের সন্িপত্র?। 

এই সাঁদ্ধসূজে ইংরাজবাঁণক্ বাদশাহ ফরমাণের লাঁখত সমহদায় 
বাণিক্যাধিকার প.মঃপ্রা্ত ছইলেন। কলিকাতার দ্গ-সংক্কারের অনুমতি 
প্রদত্ত হইল; কালিকাতায় টাঁকশাল বদাইয়া বাদশাছের নামে পিক্কা টাকা, 
মদ্রিত কারবার অধিকার প্রদত্ত হইল এবং কাঁলকাতা লুঞ্ঠন সময়ে ইংরাজ- 
দিগের যাঁদ কিছু ক্ষতি হইয়া থাকে, সিরাজদ্দৌলা তাহা পুরণ কারবার জন্য 

'বম্মতিদান করিলন। 



দ্বাবিংশ এবিচছ্ে 
সন্ধির পরিণাম 

সান্ধ সংস্থাপিত হইল; কিন্তু ইংরাজের মনের গোল মিটিল না। 
দিরাজদ্দৌলা মিত্রবন্ধন গুন্ করিবার জন্য ক্লাইব, ওয়াটসন: এবং ড্রেক 
সাহেবকে যথাযোগ্য শীশরোপা” পাঠইয়া দিলেন। সকলেই শিরোপা 
গ্রহণ করিলেন ; ওয়াটসন: তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 

--পতাঁন ইংলগ্রেত্বরের প্রজা; দিরাজদ্দৌলার [নিকট শিরোপা লইয়া 
অধানতা স্বীকার কারতে পারেন না!” * 

আলিনগরের সাদ্ধ-পৃত্রে ইংরাজের অপমান হইল বাঁলয়া ইংরাজমাত্রেই 
ফ্লাইবের উপর খড়াহস্ত হইয়া উঠিমাছিলেন ? যাহারা প্রাণবক্ষার জন্য সর্বাগ্রে 
কলিকাতা ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, সময় পাইয়া তাঁহারাই সব্যোচ্চ- 
কণ্ঠে ক্লাইবকে কাপুর্য ইত্যাদি সুমিষ্ট সম্বোধনে পরিতপ্ত করিতে 
লাগিলেন ইহা হইতেই ওয়াটসন: বৃঝিয়াছিলেন যে, আলিনগরের সন্ধিপত্ত 
বড় অধিকদিন মমাদর লাভ কারবে না; সংতরাং তিনি বোধ হয় পনমক-- 

হারামণ” করিবেন না বলিয়াই শিরোপা গ্রহণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। 
উত্তরকালে মহামতায় সাক্ষ্য (দিবার লময়ে লর্ড ক্লাইব বলিয়াছিলেন 

* পলাশীর যুদ্ধাবসাঁনে মীরজাফর যখন 'শিরোপা' পাঠাইয়া দেন, তখন কিন্ত 

কর্তয্নিষ্ঠ ওয়াট্সন্ সাছ্বের কোনরাগ ইতত্যতের পরিচয় পার! বার নহি, ধরং তিনি 
ব্হত্তে নীরজাফরকে লিখিয়! গিয়াছেন ১-111728 08099: 8৪8, 1১020 চ০0 
0৯৩ 0005 209 609 10010200760 180069 60 205 1385 8611স8153. 229 
স্০০৫: 191882 800.20%76 75211 07 67857 স151) 019) 5০০, 

00559 08970 0198898 8০ (50৫ 106.--1%918 0007081. র্ 



২৫৬ সিরাজদ্দৌল! 

"এই সময়ে তাঁহার সেনাদল দুই সহশ্রমাত্র ; ফরাপণরা নবাবের পক্ষভুক্র 

হইলে, সহজেই ইংরাজের সবর্ধনাশ সংঘটিত হইত । বারহৃদয়ের উত্তেজনায় 
জ্ঞানশুন্য হইলে, তিনিও সাদ্ধির প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতেন না + কি্বু 

কোম্পানশ-বাহাদুরের মুখের দিকে চাহিয়া বাণিজ্যরক্ষার জন্যই তাঁহাকে 
এরুপ € অপমানসচক ) সাচ্ধি-বন্ধনে সম্মত হইতে হইয়াছিল ।”* | 

যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে ঃ এখন কোনরুপে ফরাসীদিগকে 
চিরাদবর্বাসিত করাই ইংরাজদিগর লক্ষ্য হইয়া উঠিল। এ বিষয়ে নবাবের 
আতিপ্রায় ফি, তাহা জানবার জন্য সকলে বাকুল হইয়া উঠিলেন। 
[সিরাজদ্দৌলা এই প্রস্তাবে একেবারে শিহরিয়া উঠিলেন। ইহাই কি 

শাস্ত-পিপাগার পারিচয় ? এখনও এক সপ্তাহ অতশত হয় নাই? ইহার 
মধ্যেই আবার যুদ্ধ ?+ [তান নিতান্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, 
ইংরাজের ন্যায় ফরাসণরাও নবাবের পদাশ্রত ফিরিঞ্গি বাঁণকৃ; [তান 

কিছুতেই আশ্রতৈর সব্ধনাশসাধনের সহায়তা করিবেন না। ইংরাজেরা 

আর বাঙ্নষ্পাত্ না করায়, সিরাহদ্দৌলা নিশ্চস্তহদয়ে কলিকাতা হইতে 
প্রত্যাগমন করিলেন । 

অগ্র্থীপে আসিয়া লিরাজদ্দৌলা সংবাদ পাইলেন, যে তাঁহার অনু- 
পাস্থীতর অবসর পাইয়া ইংরাজেরা আবার দিংহমহার্ত ধারণ করিয়াছেন 
এবং পঙ্গণন-স্কদ্ধে চ্দননগর লন করিবার আয়োজন করিতেছেন । 

ওয়াটপন: পাহেব তাঁহার লঙ্গেই মুর্শিদাবাদে ধাইতেছিলেন )-_তিনি এ 
সকল কথা একেবারে অদ্বীকার করিবার জনা বিবিধ-বিধানে আয়োজন 

কার্তে লাগিলেন । . তাঁহার অনুরোধে বণিকরাজ উমিচাঁদ আপিয়া 

পিরাজদ্দৌলার দমক্ষে ব্রাহ্মণের পদম্পশ করিয়া শপথ কাঁরদেন যে, 
শিল্পা 

ক. 10015018 05109700. 

1 1206 2৮১০) 2644556 029 1298. 0:09 ০1, 18, 186. 



সিরাজের প্র ২৪৭ 

ংরান্মেরা কখনও সাঁন়্-তঞ্গ কারিবে নাঃ তাহাদের মত জত্যপ্লিয় জাতি 

ভৃূভারতে আর নাই, তাহাদের যে কথা সেই কাজ ।”* ঈশ্বরের নানে 
' ধর্্মশপথের বলে সিরাজন্দৌলা বশীত্ত হইলেন । তথাপি তিনি ইংরাজ- 
দিগকে সাবধান কারবার জনা ওয়াট-সন-কে 'লাঁখয়া পাঠাইলেন 2--- 

“সমুদায় কলহ-বিবাদ সমূলে ধ্বংদ করিবার জঙ্যই বাঁণিজাদিকার পুনঃপ্রদান 
করিয়া সক্ধিসংস্থাপন করিলাম । তুমিও তাহাতে স্বাক্ষর করিনা! প্রতিজ্ঞ করিয়াছ বে 
এ দেশে আর যুদ্ধকলহ উপস্থিত করিবে না । কিন্তু আমার বোধ হইতেছে বে, 

তোমরা বুঝি ছুগলীর নিকটস্থ ফরাসীকুঠি আক্রমণ করিয়। শীত্বউ সমরাদল প্রহ্থলিত 
করিবে । আমীর রাজ্যে আবার কলহ শ্হির আয়োজন করিতেছ কেন? ইহাণ ত সকল 

দেশেরই হুনীতিবিরুদ্ধ বাবহার । তৈমুরলঙ্গের সময় হইতে আজ পর্যাস্ত ফিরিঙ্গিরা ত 

এদেশে পরস্পরের মধ্যে কোনদিনই যুদ্বকলহ উপস্থিত করিতে পারে নাঁই। 

তোমর! রণোম্মুখ হইয়া! থাকিলে, আমি আর কি করিব? বাদশাহের কর্তব্পালন 
ও কশ্মানরক্ষার জন্য আমাকে অগত্যা সসৈম্যে ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করিতে হইবে। 

এই ত নেদিন সন্ধি করিয়াছ, ইহাঁরই মধ্যে আবার যুদ্ধ? মহারাষীয়ের! বহুকাল 

শান্তিভঙ্গ করিয়াছিল, কিন্তু যেদিন সন্ধি করিল, দেদিন হইতে আর কখনও প্রতিজা 

ভঙ্গ করে নাই; ভবিক্ততেও করিবে বলিয়া বোধ হয় না। ধর্দশপথ পুরর্বক সন্ধি- 
সংস্থাপন করতঃ জানিয়] শুনিয়! তদ্দিপরীতখচরণ কর বড়ই গুরুতর অপরাধ | ভোমরা 

সন্ধি করিয়াছ, সন্বিপালন করিতেই বাধ্য । সাঁধধান! বেন আমার অধিকারে 

যুদ্ধরুলহ উপস্থিত না হয় ;-_-আমি যাহা! যাহ! প্রতিজ্ঞা! করিয়াছি, তাহা অক্ষরে অক্ষরে 
প্রতিপালিত হইবে ।” ূ 

পত্র লিখিয়াই ধিরাজদ্দৌলা নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। তিনি 
প্রঙ্জারক্ষার জন্য মহারাজ নন্বকুমারের অধীনে হুগলীতে, অগ্রঘখীপে এবং 

পললাশীতে মেনাসমাবেশ করিয়া রাজধানীতে শুতাগমন করিলেন । 

রাজধানণতে "আলিয়া সংবাদ পাইলেন যে, ইংরাজেরা সসৈল্যে চগ্রদ- 
নগর প্দাক্মণ করাই স্থির করিয়াছেন । তখন ক্ষপমার রিলম্ব মাকরিয়। 
এ ৮৭ গঠুনরায় :33-হ5 দিখলেন---. | 

ক. 02709 ০২, 0. 19. 

১৭ টব 

ঠাপ ৭৯ 



২৪৮ সিরাজদ্দৌল। 

“গত কল্য তোমাকে থে পত্র লিখিয়াছি, তাহা! বোধ হয় হন্তগত হইয়াছে। দেই 

পত্র লিখিবার পরেই ফরাসীদদিগের উকীলের নিকট অবগত ছইলাম যে, তোমর1? না! কি 

চারি পাঁচখানি অতিরিক্ত যুদ্ধজাহাজ আনাইয়াছ এবং আরও আনাইবার চেষ্টায় আছ। 

ইছাও গুনিগাঁম বে, োঁমর] চলাননগর ধ্বংস করিয়াই নিরভ্ত হইবে না বর্ষধাশেষে সসোন্তে 

ষুশিদাবাদ পথ্যস্তও আগমন করিবে । ইহা ।ক বীরোচিত অথব। ভদ্রজনোচিত ব্যবহার? 
সদ্ধিপালন করিবার ইচ্ছা! থাকিলে, জাহাজগুলি ফেরত পাঠাইয়া দিবে। এই ত সেপদি 

সন্ধি করিয়াছ! এত অল্প দিনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা কি ভদ্রনীতি ? মহারাহীয়দিগের 

বাইবেল সাই,_কিস্তু তাহার ত সন্ধি-লজ্বন করে না। বড়ই আশ্চয্যের কথ।! 

সহসা বিশ্বাস করিতেও ইতন্ততঃ হয়-_বাইবেলের ধর্ম্শিক্ষা করিয়া, পরমেশ্বর এবং 

বীনুধীষ্টের দোহাই দিয়া সদ্ধিসংস্থাপন করিগ্নাছ, অথচ কাঁধ্কালে তাহা পালন করিতে 

পারিতেছ ন11” * 

এই পত্রখানি ধেরংপ ব্যঙ্গাত্মক, সেইর্প সুতীব্র ভাষায় লিখিত। 

বোধ হয় পত্র পড়িয়া ইংরাজদিগের চক্ষ[লজ্জা হইয়াছিল । তাঁহারা নবাবের 
অনুমতি লা লইয়া বাহুবলে চদ্দনলগর আক্রমণ করিতে সম্মত হইলেন না। 
তখন ওয়াটসন অনন্যোপায় হুইয়া নূতন এক ধুয়া ধাঁরয়া প্রত্যুত্তর 
[াখিতে বগিলেন £-_ 
“আপনার ১৯শে ফেব্রুয়ারীর পত্র অন্ত ২১শে ফেব্রুয়ারী ভারিথে হস্তগত হইল । 

পত্র পাঁঠে জানিতে পারিলাম যে, করাসীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধবাত্র। কর। আপনার অভিপ্রেত 

নছ্থে। ইহাতে আপনি ঘে এতদূর অসন্তুষ্ট হইবেন, এ কথা! জানিতে পারিলে আমর 

আপনার রাজোন শাস্তিতঙ্গ করিবার আয়োজন করিতাঁম না। ফরাসীর সন্ষিসস্থাপন 

করিলে আদর আর যুদ্ধ করিতে চাহি না। কিন্ধু তাহারা সন্ধি করিলেই ছাড়িব 
মা, সবাদারম্বকাপ আগনাকে তাহার জাধিন খাঁকতে হইবে। পৃথিবীতে আমাদের 

ক 
সিসি হা সপ বা 

ক মুল পত্র কোধায়, তাহার সন্ধান পাওয়া বার না। ইংরাজেরা এই সকল পত্রের 
বে ইংরাজি অনুবাদ করাইয়্াছিলেন, তাহ! 79৪ )003091 নাক পুরাতন প্রস্থ 
সন্মিবিষ্ট আছে। সিরাজচরিত্র অধ্ায়ন করিতে হইলে, এই পত্রচ্ছলি আস্ত অধ্যয়দ করা 



ফরাসী দলের অসম্মতি ২৪৯ 

মত সত্যপরারণ লোক হে আর কোন দেশে নাই, তাহা বোধ হয় আপনার অজ্ঞাত নাই। 

না। প্রভু বীণুত্বীষ্ট এবং পরমেখ্বরকে সাক্জী করিয়া আবার বলিতেছি বে, 

আপনি বদি ফরাসীদের সঙ্গে সন্ধি করাইপ্লা দেন, তবে আর ক্িছুতেই জামর1 সত্য 

ভঙ্গ করিব ন1 ” * | 

ওয়াটসনের প্রত্যুত্তর পাইয়া দিরাজদ্দৌলা বলিলেন, _-তথাস্তু । তিনি 

কলহপ্রিয় চঞ্চল যূবক হইলে, এই উপলক্ষে ইংরাজকে বিলক্ষণ দশ-কথা 
শুনাইয়া দিতে পারিতেন ? বলিতে পারিতেন, ফরাসীর সঙ্গে তোমাদের 

সন্ধি হয় ছউক, না হয় নাই হউক, তাহার লঙ্গে আমার সম্পক“ কি ? আমার 

আঁধকারে আর কলছ-বিবাদ করিবে না বলিয়া সেদিন যে সন্থিপত্রে গ্বাক্ষর 

ক'রয়াছে, তাহার সহিত ফরাপাদগের লদ্বন্ধ কি ? কিস্তু পিরাজদ্দৌলা এ 
সকল কৃটতক” উপস্থিত না করিয়া অল্লান-বদলে লাঁখিয়া পাঠাইলেন £-- 

“করাসীযুদ্ধ-সংক্রান্ত পত্র পাইয়া তন্ন জ্ঞাত হইলাম । আমি ফরাসীদিগের 
কলহবৃদ্ধির সহায়ত! করিব না, সে জন্য নিশ্চিন্ত থাকিবে । বরং তাছারাই ঘদি গারে 

পড়িয়া বিবাদ বাধাইবার চেষ্টা করে, তবে সসৈম্যে বাধা প্রদান করিব। তোমরা 

চন্দননগর আহ্রমণ করিবে গুনিয়া যাহা! সঙ্গত যৌধ হইয়াছিল, তাহাই লিখিয়া 
পাঠাইয়াছিলাম । আমি ফরাসীদিগকে উৎসাহ দিবার জন্য সেনাবল পাঠাই মাই। 
তোমরা কলহবিবাদ উপস্থিত করিলে আমারই প্রজাদিগের সর্বনাশ হইবে, দুতয়াং 

প্রজারক্ষার জন্যই (স্থানে স্থানে) সেনাসমাধেশ করিয়াছিলাম। আমার পত্র পাইয়া] 
তোমরা! যে চন্দননগর আক্রমণ করিবার সংকল্প তাগ করিয়াছ, এ সংবাদে জণমি 

যারপরনাই গ্রীতিলাভ করিলাম । ফরাসীদিগকে সন্ধিসস্থাপন করিবার জন্ক' পত্র 
লিখিলাম। সন্ধি হইলে আমি একজন রাঁজকন্মচারী পাঠাইয়! দিষ এবং তোমাদের 

সন্ষিপত্র আমার দণ্তয়ে জারি করাইয়া! রাখিব । মিজ্রঙাবে হি জন্তই সন্ধি 

করিয়াছি” সে কথার কখনও অন্যথা! হইবে না । 

“আর এক কথ!। শুনিতেছি যে দিল্লীর ফৌজ আমার রাজ্য আক্রমণ করিতে 

হ্915 ঘ028, 



২৬৩ পিরাজদ্ফৌল! 

আঁনিতেছে। তজ্জন্ত বোধ হয় পীস্রই পাটন] অঞ্চলে গমন করিব। দে সময়ে ভোমরা 
সেঁনীসাহীধ্য করিলে আমি লক্ষটাকা পুরন্থার প্রদান করিব 1” * 

যখন নবাবের নিকট হইতে এই পত্রথানি কলিকাতায় উপনাঁত হইল, 
তখন ইংরাজমণ্ডলীতে হূলস্থ্ল পড়িয়া গিয়াছে । ফরাসণরা সান্ধির জন্য 

কলিকাতায় প্রাতনিধি পাঠইয়াছেন, সাদ্ষিপত্র লাখত হইয়া গিয়াছে, 

কেবল গৃহকলছে ইংরাজবণিক তাহা দ্বাক্ষর কারতে ইতস্তত: ঝরিয়া 
কালক্ষয় কারতেছেন। ওয়াট-সনং সাছেবই সকল গোলযোগের মুল হইয়া 

দাঁড়াইয়াছেন ; সকলে সম্মত, কেবল একাকণ ওয়াটসন: অসম্মত হইয়া 

সকলের লঙ্গে ঘন করিয়া বেড়াইতেছেন |! তাঁহার প্রধান তর্ক এই যেঃ 
“পশদচেরীর ফরাস পরবার পাদ্ধপত্রে স্বাক্ষর না করিলে, কদাচ সাক্ষী করা 

কর্তব্য নছে।” ক্লাইব দরবার বসাইয়া প্রাণপণে পাঁগ্ধর জন্য অনুরোধ 
জানাইতে লাগিলেন এবং মকলেই তাহাতে সম্মাতদান করিয়া ওয়াটসনের 
নিকট সাস্ষিপত্র পাঠইয়া দ্রিলেন। ওয়াটসন তাহা দুইবার ফিরাইয়া 
দিবার পর ক্লাইব ন্বহপ্তে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য িখিয়া, বার বার তিনবার 
সয়াট-সণের নিকট সপ্ষিপত্র পাঠাইয়া দিলেন । ওয়াটসন কিছতেই বিচলিত 

হইলৈন না ;--সদ্ধি হইল লা। কাহার দোষে সাঁদ্ধ হইল না, ক্লাইব তাহা 
[নিজেই মস্তব্য-পত্রে লাঁখয়া গিয়াছেন । সে মন্তব্যের মলম এইরংপ 
"সদস্তগণ, আপনার! একবার ভাবিয়া দেখুন,_-আমাদের এই সকল আচরণ সম্বন্ধে 

পৃথিবীর লোকের কিরাপ ধারণা জন্মিবে? ভাগীরথী-প্রদেশ মধ্যে নিরপেক্ষভাবে বাণিজ্য 

*. [978 3০002081.--আঅনেকে এই পত্রধানির অনেকরাপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন । 

ইংরাজের! বলেন বে সিরাজঙ্দৌল] পাঠানসেনার আক্রমণভয়ে জীব্গুত হ্ইয়াই ইংরেজের 
দিকট সেনাবল ভিক্ষা করিয়াছিলেন । কিন্তু সিরাজচরিত্র বিচার করিয়া! আমাদিগের 

এইরূপ ধারণা হইয়াছে বে, ইংয়াজদিগকে মেনাহীন করাই তাহার প্রধান উদ্দবেস্ত। তিনি 
পাঁটনায় প্রস্থাস করিলে ইংরাজ হয় ভ সমৈচ্ঠে চন্মমদগর আকমণ করিবেন, বোধ হ্য় ৪ 

আপদ নিবারণের জন্তই একসপ প্রস্তাব ক্রিয়াছিলেন। 
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করিবার নিয়মে চন্দননগরের কৌন্সিলের এবং অধ্যক্ষের প্রস্তাব প্রার্থ হইয়া, তাহারা 
প্রতিনিধি পাঁঠাইলে আমরা সম্মত হইব ও তীহাদের সছিত নিরপেক্ষভাবে বাঁণিজ্যাধিকার 

রক্ষা করিব বলিয়া আনরা কি প্রকারান্তরে অভিমত বিজ্ঞাপিত করি নাই ? তাহার! 
আপিবার পর সন্ধির নিয়ম উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে লিখিত ও উভয়পক্ষ কর্তৃক স্থাঙ্ছরিত 

ও গৃহীত হইবে বলিয়1 কি স্থিরীকৃত হয় নাই? নবাব কি ভাবিবেন? আমরা তাঁহাকে 

কথ। দিবার পর এবং তিনিও এই সন্ধির নিয়ম প্রতিপালিত হইবে বলিয়! প্রতিশ্রুত 

হইবার পর, তিনি এবং পৃথিবীর সকল লোৌকেই বলিবে--আমরা নগণ্য সংকল্পের লোক, 
অথবা। আমরা ধর্শীধর্্ব-বিবঞ্জিত। ামাদের যে ইহাতে অপরাধ নাই, তাহা! দেখাইবার 
জন্য সত্য কথ। বলিয়। রাখাই ভাঁল আমরা সন্ধির নিক্পম নিক্ছি্ ও স্থিরীকৃত করিবার 

পর ওয়াটুসন্ যে এরূপভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন, তাহা! আমরা কেহই জানিতাম ন|। 

তাহার পত্রে ষে অভিমত ব্যক্ত হইতেছে তাহার অভিপ্রায় তাহার বিপরীত ছিল বলিয়াই 

আমরা মনে করিতাঁম । আমার বোধ হয় আপনার। সকলেই এইরূপ ভাবিতেছেন, নচেৎ 

সমগ্র জ্ঞানী সমাজের ভৎসনার পাত্র হইবার জন্ক আপনারা এতদূর করিতেন না1” 

মূল মস্তব্য-পত্রথানি অবিকল উদ্ধৃত হইল :-- 

4000 109৮ 29896৮ £91001500670) 18৮ ঘ]] 00৪ 609 0080102 

01 609 ০219 0 60956 ০০ 18,656 10989087789 1010 ৪ 2006, 

20 002890105009 ০01 & 196667 26991590 10200 608 0০0590০02 

2180. 90010011০01 073870097219207 10091108095 01 9 0906%- 

1165 ও16012 006 9810859, 20 5. 220807767 900905 6০ 18 চড় 

09573760109 ০০17 56200 997006195 800 0886 5 জা০010 

£1901ড 90209 1060 5000 ৪ 70606891185 জা25 00900 200. 20959 

ক্যা 000 81008 60012 8205] 0180 086 4790058 6096, াও৪ 

886185০৮0৮০ ০৮০ 98551958200 861990 6086 55980 8761915 

৪1)0010 106 250170:008115 5181098, 588160 8:00 গা0) ৮০? 

স0৮১ 21 005 ৪৮৪১ 80108? 41652 005 010001855 20535 

ঠা 02 ০00৮ 2103 200. 8652 1518 90298008138 ৪০ 83810689 

6145 0806%1365, 205 800. 511 059 016. 111 ৩৩655015510 
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9 9929 10092 ০ ৪ 6001706, 109180159806 01900516100 

০৫ 0080 ৪. 89. 10092) 10006 7031150100798, 106 19 61067591028 

20000106726 010 08 60. 92300119869 0981598 0 0.90187128; 6129 

981 62060, 0056 ভ 96803617915 18100280601 ধু, ঘম০- 

৪0708 30680610108 60 78500996109 09067911651 0009 10801061 

7030009960. ৪00 896৮19. 0% 08 8100 6096 9 81795 60৩0£176 

000 ০1 00208 0080300 60 আ1)56 10015 19069 09018798. 

800 10917878090. 1899 1005 09 610৪ 89061209068 01 608 £90- 

152067) ০01 0009 0010010016696 ০0: 6209 1099] ০০10 09,9 

80705 ৪001) 197086108 9৪ 00056 8500089 0920 60 00065 69208079০01 

81] 7:98580:081019 12060, 

ওয়াটসন: ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। তিনি বুঝিয়াছলেন যে, 
1সরাজদ্দৌলা দিল্লীর আক্রমণভয়ে আতিমাত তাত হইয়া ইংরাজের নিকট 
সাহাধ্যতিক্ষা করিয়াছেন, সুতরাং এ সময়ে দায়ে পাঁড়য়াই চন্দননগর 
লুষ্ঠলের অনুমাতি দিতে হইবে 1 ওয়ান: হয় ত ভাবিয়াছিলেন যে,পসিরাজ- 

দ্দৌলার আবার ধম্মণধর্্ম কি? দ্বার্থরক্ষার জন্য তাঁহাকে অবশ্যই ইংরাজের 
যনস্তুৃষ্টি করিতে হইবে ! সেই জন্য নানারুপ গৌরভশ্দ্রিকা করিয়া পসিরাজ- 
দ্দোলাকে যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন, তাহার মনা এইর্প £--০চদ্দননগরের 
ফরাসী দুর্গে অনেক পেলা রহিয়াছে, তাহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া আমরা 

দহরদেশ বুদ্ধধাত্রা করিতে পার না। আপানি অনুমতি করিলে আমরা 
করাসীদিগকে িল্মল করিয়া, সসৈন্যে আপনার সঙ্গে পাটনা অঞ্চলে গমন 
কাঁরতে পারি ।” 1 

ক. 93)96৮ (50293036669 8 4 218৮8 155৭. 

1 165 3002091. 
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সিরাজদ্দৌলা বিষম বিপর্দে পাঁতিত হইলেন । এদিকে বাদশাহ? 
সপাহ? সদর্পে অগ্রসর হইতেছে+ ওদিকে ইংরাজ সিংহ লগব্রে ফরাসীদলনের 
আয়োজন করিতেছেন ; সিরাজদ্দৌলা কোন দিক রক্ষা কারবেন 1? তি 

যদ পদাশ্রত ফরাসীবণপিকের সব্ধনাশ করিয়া ইংরাজের দাছায্য জয় 
কাঁরতে সম্মত হইতেন, তাহা হইলে ছয় ত উভয়কুলই রক্ষা পাইতে পারিত 
এবং ইতিছাসলেখকেরাও বোধ হয় দুই হাত তুলিয়া সিরাজদ্দৌলার জয়- 
ধ্বনিতে দিম্মগুল পাঁরপৃণ করিতেন । [কিন্তু সিরাজদ্বৌলা তাহা পারিলেন 

না? পদাশ্রিত ফরাসীবপিকের সব্ধনাশ করিয়া ইংরাজের নিকট সেনাতিক্ষা 
করা পিরাজদ্দৌলার মনংপৃত হুইল না। তানি ওয়াট:সনের প্রস্তাবের 
প্রত্যুত্তর না দিয়া, বাহুবলে আত্মরক্ষার জন্য সেলামংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন। 
ইহাতেই সিরাজদ্দৌলার সব্বনাশের সুতপাত ছইল। 



নয়োবিংশ গরিচ্ট্ 
চঙ্গাননগর ধ্বংস 

নবাবের প্রত্যুত্তর ন। পাইয়া, ইংরাজেরা সহসা িংকর্তব্য স্থির করিয়া 
উঠিতি পারিলেন না। ক্লাইব বলিতে লাগিলেন, হয় নাঁ্ধ কর, না 

হয় এখনই যুদ্ধঘোষণা কর। ওয়াট-লন সাঁদ্ধতেও অসম্মত, নবাবের 

অনুমতি লা লইয়া যুদ্ধঘোষণা করিতেও অসম্মত | অগত্যা সাক্ষর লেখা- 
গড়া যেমন চলিতেছিল, সেইরংপেই চলিতে লাগিল; অথচ কোন কথারই 
মশমাংসা হইল না। 

দিরাজদ্দৌলা যে ফরাসখাঁদগের সব্ব'নাশনাধনের সহায়তা করিবেন না, 

নে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সকলেই বৃঝিয়াছিলেন, 
ফরাদীর সঙ্গে কলহ-বিবাদ উপস্থিত করিলে, প্রকারান্তরে সিরাজদ্দৌলার 
লঙ্গেই কলহ করার ফল ছইবে। সেই জন্য সকলেই বলিয়াছেন,-_প্পীন্ধি- 
ভঙ্গ মহাপাপ ? নবাবের নিষেধ লগ্ন করিয়া যুদ্ধ করা হইবে না।” কিন্তু 
এই সময়ে মাদ্রাজ এবং বোম্বাই হইতে কয়েকটি পল্টন ফৌজ আমিবার 
সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, ইংরাজগণ সকল ইতগ্ততঃ পাঁরভ্যাগ করিয়া, দরবার 
বসাইয়া কর্তব্যানর্ণয়ে নিযুক্ত হইলেন । | 

এই মব্রণাসভায় ক্লাইব প্রধান মন্ত্রণার আপন গ্রহণ করিলেন; গবর্ণর 

ড্রেক, মেজর কিলপ্যান্িক এবং বাঁচার লাহেব সদস্য হইলেন? ক্লাইবের 
বক্তৃতা শেষ হইলে, সকলেই বুঝিলেন যে, আর নবাবের অনুযতিলাতের 

আশা দাই, বরং তাঁহার পক্ষে সসৈন্যে ফরাসীপক্ষ অবলম্বন করাই সম্ভব । 
জুতরাং লছমা চন্দনলগর আক্রমণ করিলে, আলিনগরের পাস্ধিতষ্গ হইয়া 
নবাবের লগ্পে পঃনয়ায় শতুতার লৃত্রপাত হইবে | যেজর কিলপ্যাত্রিক এবং 
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বাঁচার বাললেন--“এর্প ক্ষেত্রে যৃদ্ধ করা অনুচিত।* ক্লাইৰ তাঁহাদের 
কথায় বাধা দিয়া বিয়া উঠিলেন--শকসের সাঁক্ধ £ এই ত. চদ্দননগর 

আক্রমণের উপযুক্ত অবসর ।” তখন নকলেই ড্রেক্ক সাছেবের ম:খের দিকে 
চাহিলেন ; তিনি অনেক হত ইতি গজ করিলেন, কিস্ত; উপস্থিত সমস্যার 
কোনই মীমাংসা কারতে পারিলেন না। তাঁহার 'মত? কেহ গণনার মধ্যে 

আনিলেন না। দুইজন সা্ধির পক্ষে, একজন যুদ্ধের পক্ষে, এরূপ অবস্থায় 

সাঁক্ধ করাই শ্থিরীকৃত বটে। কিন্তু মেজর সাহেব সহসা ক্লাবকে জিজ্ঞাসা 

করিলেন-_পআচ্ছাঃ এখন আমাদের যত সেনাবল সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা 
লইয়া নবাব এবং ফরাসী দুই দলকেই পরাস্থ করা ফি সম্ভব নহে?” 
ক্লাইব বলিলেন-_-পানশ্চয়ই সম্ভব 1” তখন িলপ্যাস্্রিক মত পাঁরবস্ত'ন 
করিয়া বালয়া উঠিলেন--“তবে আম আর পান্ধি চাহি না।” * দরবার তঞ্গ 

হইল; ক্লাইব বাছিরে আসিয়া ফরাসী-দৃতকে ডাকিয়া বাললেন--“আর 
সা্ধ হইবে না; অতঃপর কেবল ঘচদ্ধ |” 

সহসা ইংরাজের মাতপরিবস্তন হইল কেন, ফরাসশরা আর তাহা লইয়া 
কোনর্প আন্দোলন করিলেন না। ইংরাজ তাঁহাদের পুরাতন বন্ধু (1) 
সনতরাং নংতন পল্টন আসিয়াছে বলদিয়াই যে তাঁহাদের মাতিপরিবর্তন হইল, 
ফরাপারা তাহা সহজেই বুবিতে পারিলেন। তাঁছারা চন্দননগরে সংবাধ 
পাঠাইলেন--প্আর সাদ্ধর আশা বংখা ) অতঃপর কেবল যুদ্ধ 1” 

ইংরাজ-দরবার প্ির কারলেন, অতঃপর কেবল যুদ্ধ | কিন্তু; ওয়াটসন 
তাহাতে সম্মত হইলেন লা । নবাবের অনুমতি না পাইলে, তিনি কিছুতেই 
যুদ্ধছোষণা করিবেন না| এ লংবাদে ক্লাইব হতবনদ্ধি হইয়া প্চিলেন। 

* মন্ত্রণা্যাপারের সযা'লোচনা করিতে গিয়া, ইংরাজ-ইতিহাসলেখক জেমস দিল 
সদগ্যদিগকে পরিহাস করিতে ক্রটি করেন নাই । কিন্ত এই পরিহাস প্রকৃতপদ্গে, শরিহাঁন- 
মাতে পর্যবসিত হইতে পারে 'ন1; ইহাতে ্লাইবচরিত ক্লক্ষিত হই! রহিম্াছে। তাহা 
পরিহাসের কথ! নছে, পরিতাপের ব্যয় । 



২৬৬ সিরাজন্দৌলা 

জাহাজগুি ওয়াটসনের খআজ্ঞাবহ । জাহাজ না লইয়া, চন্দদনগর আক্রমণ 
করা বিড়ম্বনা মাত্র । সহতরাং ওয়াটসনের সম্কজ্প অচল অটল | সকলেই 

বুঝিয়াছিলেন যে; পিরাজদ্দৌলার অনুমতি পাওয়া অসম্ভব ; তথাপি 
ওয়াট-সনের অনুরোধে নবাবের অনুমতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। ; 

ওয়াটসন ভাবিয়াছিলেন যে, সিরাঞদ্দোৌলা দিল্লীর ভয়ে জড়সড় হইয়া- 
ছেন, এ পময়ে একটু তঙ্জন গঞ্জন কাঁরয়া পত্র লিখিলে অবশ্যই অনুমতি 
পাওয়া যাইবে । তিনি সেই উদ্দশো লিখিয়া পাঠাইলেন £-- 

“স্পষ্ট কথ! বলিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে । শাস্তিরক্ষা করা বদি আপনার অভিপ্রেত 

হয়, অসহায় প্রঙ্গাপুপ্লের ধলপ্রীণ রক্ষা যদি আপনার রাঁজধর্দ হয়, তবে অন্য হইতে দশ 
দিবসের মধ্যে আমাদের প্রাপ্য শেষ কপর্দক পর্যান্ত পরিশোধ করিয়! দিবেন । .অন্তথাচরণ 

করিলে সমুহ ছুর্ঘটন! উপস্থিত হইবে । আমরা কেবল সরল ব্যবহার করিয়া অসিতেছি, 

এখনও সরল ব্যবহার করিবার জন্যই বলিতেছি ধে আঁমাঁদের অবশিষ্ট সেনাদল শীঘ্রই 

কলিকাতায় উপনীত হইবে এবং আবগ্তক বুঝি ত আরও জাহাজ ও ফৌজ লইয়া আসিব । 
ইহাদের সহায়তায় এ দেশে এমন ভয়ানক সমরানল জ্বালিয়! দিব যে, সমস্ত জাহুধীর জল 

শুফ করিয়াও আপনি তাহ। নির্ববীণ করিতে পারিবেন না। আপাততঃ বিদীয় গ্রহণ 

করিতেছি ; কিন্ত বিনি জীবনে কাহারও সঙ্গে কখার অন্যথা করেন নাই, তিনিই বে স্বহত্তে 
এই পঞ্র লিথিতেছেন এ কথা৷ যেন অপনি কদাচ বিশ্বৃত না হন 1” * 

পিরাজদ্দৌলা এই পত্রের গমন অনুধাবন কাঁরয়া [িখিয়া 
পাঠাইলেন £-- 

. “তৌমাদের নিকট থে সেনীসাহীহ্য চাঁহিয্াছিলাম, তাহার কি হুইল?, সন্ধি-পঞ্জের 
অঙীকৃত অর্থ শী্ঘই পাঠাইয়া। দিতেছি, কেবল দোলবাত্রা উপলক্ষে রাজকম্ঘচারিগণ 

উৎনধমগ্্ ছিলেন বলিয়াই বিলম্ব হুইয়াছে। সন্ধিতঙ্গ করা আমার জভ্যাস নাই, হাহা 

স্বীকার করিয়াছি তাহ! প্রদান করিবার সনয়ে বাক্চাতুরী করিল কাল হরণ করিব না? 
কেহ বদি তোমাদিশগকে আক্রমণ করে, তখন আমি তোমাদের সহায়তা করিব। আমি 

পধাস্ত করাদীদিগকে কপর্দক সাহাব্য প্রেরণ করি. নাই, কেবল প্রজারজায় জন্যই 
(হখলীস্ব ফৌজদার ননকুমারের নিকট কতকগুলি কৌজ পাঠইিয়াছি। এদেশের চিরন্বন 

৮৬ এ ৯ বিলি সপপ্পারা ররর ৮৫ 

498 শব 021081, 
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প্রথা উলঙ্ঘন করিয়া আমার অধিকারে কোনরপ যুদ্ধ-কলহ্ উপস্থিত না কর-_ইহাই আমার 
একাত্ত অন্গরোধ |” * 

এই পত্র পাইয়া ঘকলেই বুঝলেন, পিরাজন্দৌলা কিছুতেই যুদ্ধের 
অনুমাতি দিবেন না। যাহা সহজে হইবে না, তাহা কৌশলঙ্রমে সাধন করা 
ওয়াটংসনের উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। কি জন্য কাহার দোষে সদ্ধি হইল লা, 
মে সকল কথার আনুপহব্রিক উল্লেখ না করিয়া, ওয়াটসন: লিশিয়া 

পাঠইলেন--ফরাসদিগের দোষেই পা্ধ হইল না এবং ধাহারা এরুপ 
চারত্রের লোক, তাহার্দের সহিত কিরুপ ব্যবহার করা কর্তব্য, ত্িষয়ে 

(সিরাজদ্দৌলার মত জিজ্ঞাসা কাঁরলেন। সিরাজন্দৌলা ইহাকে সাধারণ 
তাবের পত্র মনে করিয়া, সাধারণ চারি প্রত্যুত্তর লিখিলেন £-- 

১০ই মার্চ, ১৭৫৬। 

“আমার পত্র পাইয়া ঘে প্রত্যুত্তর দানে বাধিত করিয়াছ, তাহা! আমার হম্তগত 

হইয়াছে। তুমি লিখিয়াছ বে, তোমাদের সকল সন্দেহ দুর হইয়াছে, আমার পত্র পাইয়া 
চন্দননগর আক্রমণ করিবার সংকল্প পরিত্যাগ করিয়াছ, ফগাসীদিগের সঙ্গে লেখাগড়াও 

শেষ করিয়াছিলে, কিন্ত করাসীরা নাকি স্বাক্ষর করিবার সময়ে বলিয়াছে যে, তাহাদের 

সেনাপতিগণ এই সন্ধি পালন করিবেন কিন! তাহার নিশ্চয়তা নাই।” একজন ধরাসী 

যাহ! ন্বাক্ষর করিল, আর একজন আসিয়। তাহার অগ্যথা করিলে তাহাদিগকে আর কেম 

করিয়। বিশ্বাস করা যায়? সে যাহা হউক, আমার অধিকারে যুদ্ধকলছ করিতে আঁমি 
নিতান্ত অসপ্মত * তাহার কারণ এই যে, করাসীর।ও আসার প্রজ। এবং তোমাদের ওয়ে 

আমার শরপাগত হইয়াছে । সেই জন্যই আমি সন্ধি করিতে বলিয়াছিলাম । তাহাদিগকে 
বে অনুগ্রহ দেখাইব বা সহায়ত! করিব, এমন অভিসন্ধি ছিল ন1। তুমিও ত একজন বিজ্ঞ 
বিচক্ষণ স্ধীশয় মহাঝা, তুমিই বিচার করিয়া বেখ যে, পরম শন্তও ঘি শরণাগত হয়। তবে 
তাহাকে শ্রীপতিক্ষা গ্রণান কর কিনা? তাহার সরলতার ধদি সঙ্গেহ না থাকে, তবে 

তুমি তাহাকে দয় করিয়। থাক : মরলতায় টারসা রানি লারা বুঝিতে 
পার, সেইরপ আচরণ করিয়! থাক 1”? 

গা [ভ'৪ 00029]. 

1 15518 30305]. 



৯৬৮ সির 

এই পত্রের শেষোক্ত কথাগৃতি সিরাজদ্দৌলার লিখিত কি না, তান্িষয়ে 
মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একজন সমসামায়ক ইংরাজ লীখয়া গিয়াছেন 

যে, পত্রখানি যাহাতে এইর্প তাবে লিখিত হয়, তজ্জন্য মৃশ্সিখানায় 
পময়োচিত অর্থব্যয় করিতে ত্রুটি হয় নাই । * 

মহল পত্রখানি পারস্যতাষায় 'লিখিত। তাহার আর সন্ধান পাওয়া 

যায় না। ওয়াটসন: সাছেব মুম্পীখানায় “তার কারয়া যেরুপ অনুবাদ 

পাঠাইয়াছিলেন, তাহাই এখন ইতিহাসের একমাত্র সম্বল । আমরা 
'তাহারই অনুবাদ প্রদান করিলাম। এই পত্রের কোনস্থলে অনুমতির 
নামগন্ধ নাই ; ওয়াটসন ইছাকেই নবাবের অনুমাতি-পত্র বাঁলয়া রাণী 
করিয়া দিলেন 11 ওয়াট-সন:ও সমরোন্মুখ, কিন্ত; পাছে উত্তরকালে 

ইহার জন্য গঞ্জনাতোগ কাঁরতে হয়, বোধ হয় সেই অন্য তিনি কৈফিয়ৎ- 

সংগ্রহের আল্লোজন কাঁরতেছিলেন। সেই কৈফিয়ৎ হস্তগত হইবামাত্র 
ওয়াটসনের নকল ইতত্ততঃ মিটিয়্া গেল। তখন ইংরাজের রণবাদ্য ঝম্ 
ঝঘ- করিয়া বাজিয়া উঠিল। জলপথে ওয়াটসন আর স্থলপথে ক্লাইব, 

সসৈন্যে চগ্দননগরের দিকে অগ্রসর হইলেন 

৭ই ফেব্রুয়ারখ আিনগরের সন্ধিপত্র লিখিত হইয়াছিল আর ৭ই 
মাচ ইংরাজসেনা চগ্দননগরের সম্মুখে আসিয়া শিবির সংস্থাপন কারিল। 

সরাজদ্দৌলার সম্মুখে বাইবেল চুম্বন করিয়া ঈশ্বর ও যাঁশনুত্ীষ্টের পবিত্র 
নামে ওয়াটসন ও ক্লাইব যে সদ্ধিপত্রে ম্বাক্ষর কাঁরয়াছিলেন, তাছার ক্ষণ 

পরমার এইরুপে প্রভাতশাশিরের ন্যায় এত অল্পক্ষণের মধ্যেই [বিলীন 
হইয়া গেল। 

৮. ট্9:81602+8 85165568012. ৭0. 
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সিরাজের প্রত্যুত্তর ২৯, 

বন্্পাগ্ছের উত্তেজনায় পড়িয়া ক্লাইব বালয়াছিলেন--প্ফরাসার পিত 
নবাবের সেনাদল মিলিত হইলেই বা তত হইব কেন? একাকী উভয় 
সৈনাদল বাহুবলে পরাজিত করিব 1” কিন্তু চন্দননগরের সম্ম:খে আপিয়া 

সে বাহুবল সহসা যেন শিথিল হইয়া পঁড়ল। ফরাসধরা বীয়বিক্রমে দূর্গ 

রক্ষা করিতে কৃতসংকষ্প, নিকটে নন্দকুমারের সেনাদল সতকভাবে দণ্ডায়- 

মান! সুতরাং ক্লাইব শিহারিয়া উঠিলেন। কিন্তু বিপদে পাঁড়িয়া উপাগ় 
উদ্তাবন করিতে ক্লাইব বড়ই নিদ্ধমনোরথ | তিন সাম-দান-ভেদ-দগাত্বক 
নীতিপদ্ধতির সমাদর রক্ষা কাঁরতে ত্রুটি করিলেন না। মশ্দকুমারকে 

পরাজিত করিতে কতক্ষণ ? কিস্তু পরাজিত করা অপেক্ষাও কি সহজ 

পথ নাই? ক্লাইব সেই সহজ পথের সন্ধান লইবার জন্য উমিচাঁদকে 
নন্দকুমারের শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন । * উধিচাঁদ সহজেই কৃতকার্য 
হইলেন ;--নদ্দকুমার সগৈন্যে ডঞকা বাজাইয়া দুরস্থানে সায়া পর়িলেন। 
যে সকল প্রাতভাশাল ইতিহ্থাসলেখক ক্লাইবের গোৌরব-বন্ধ'নের জন্য লেখনী 
চালনা কাঁরয়্াছেন, তাঁহারাও চ্পঞ্টাক্ষরে 'লাখিয়া গিয়াছেন--“এ যাত্রা 
কেবল উৎকোচ মহিমাতেই নম্দকুমার পরাজিত হইক্াছিলেল |” + 

ফরাসীরা ইংরাজের প্রচণ্ড বিক্রমের সম্মুখে অধিকক্ষপ দাঁড়াইয়া 
থাকতে পারলেন না; প্রাণপণে দুর্গা রক্ষা করিতে গিয়া দলে দলে 

প্রাণাবসজ্জঁন করিলেন । যখন তাঁহাদের বাহুবল টুটিয়া আলিল, তখন 
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3২৭9 সিরাজন্দৌলা 

তাঁহারা ধারে ধারে দগঁত্যাগ করিলেন | ইংরাজসেনা ২৩শে মাচ্চ অপরাহে 
মছোলালে “হুররেশ ধানতে জলম্কল প্রতিশখ্দিত করিয়া, ফরাসদু্গে 

ইংরাজের বিজয়-বৈজয়স্ত উড়াইয়া দিল । ইতিহামে ইহারই নাম চদ্দন- 
নগরের অলৌকিক মহ্াযুদ্ধ !” 

এই অলৌিক মহাযুদ্ধের গুপ্ত-রহস্য কিন্তু; ইংরাজের ইতিহাসে স্থান- 

লাভ করে নাই । ইংরাঞ্জের গাতরোধ করিবার জন্য ফরাসী পেনা গোপনে 
তাগীরথণগতভে কতকগুলি জাহাজ জলমগ্ন কাঁরয়া রািয়াছিল £- কেবল 

ক্বপক্ষের জাহাজ চলাচলের জন্য একটি অতি সঞ্কণণ" পয়ঃপ্রপালী বর্তমান 

ছিল । কিন্তু দুগ'বাসশ ফরাসসেনা ভিন্ন আর ফেহ তাহার সন্ধান জানিত 

না ।% ফরাসী দুগাধিপতি মাসিয় রেগলের কঠোর শাসনে অসস্তুষ্ট হইয়া 
টেরানু নামক একজন ফরাী সোনিক ইংরাজাদগের [নিকট এই গ-প্ত লন্ধান 
বিক্রয় করিয়া চম্দননগর ধংস কারবার সহায়তা করে। 1 এইরূপ সহায়তা 

না পাইলে, ইংরাজেরা যে সহঙ্ধে চম্দননগরের দিকটবস্ত” হইতে সাহুদ 

করিতেন না, তাহার প্রমাণ লর্ড ক্লাইব। তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন যে, 
কেবল জলযুদ্ধেই এত সহজে চম্ননগর ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল। ! 
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ফরাসী-বিজয় ২৭১ 

হতভাগ্য টেরানু আত্মবিক্রপ় করিয়া যে অগাধ ধনরাশি সঞ্চিত 

করিয়াছিল তাহাও তাহার ভোশে আদিল না; সে আত্মহত্যা কারয়া 

আত্মাপরাধের ঘূণিত কলঙ্ক মোচন করিয়া গিয়াছে ।* 

এইরপে, 

রি --গঞ্গা-তীরে, নারে, 

অহলিল সমরানল ধার তাম সাজ ? 

ভয়ে তাঁতা ভাগধরথণ বহিলেক ধারে! 

নবম দিবস পরে নতঃ আলো ক'রে, 

উঠিল 'ত্রটিশ-ধহজা চন্দননগরে ! 

এইরপে, 
“্য্রাসীর সম যোদ্ধা নাহি ভৃভারতে” 

বঙ্গদেশে একবাক্যে বলিত লকলে। 

সে ফরাসী বশো-রবি সেই দিন হ'তে 
ফ্লাইবের “কটাক্ষেতে” গেছে অন্তাচলে ! 1 

ক 12, [151050655, 1০ 10 9010890061006 ০0: 61019 629&" 
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3 রি টিতে ই ক “কটা নার ধসে. 



২্দ্২ সিরাজদ্দৌল! 

সংবাদ পাইয়াও পিরাজদ্দৌলা ফরাদশাঁদগকে রক্ষা কাঁরতে পারলেন 

মা;'ইহাই তাঁহার সবর্বনাশের মল হুইল | ইংরাজেরা বলেন--পতিনি 
আহমদ শাহ আব্দালীর' আক্রমণতয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এ-দিকে দৃষ্টিপাত 
করিবার অবনর পান নাই এবং ইংরাজবন্ধ; মশরক্জাফর জগৎশেঠ, রায়- 
দুর্লভ প্রভৃতি পাত্রামব্রগণও নানাকৌশলে সিরাজদ্বৌলার হদয়ে আব্দালীর 
আক্রমণভখতি জাগারত বাখিয়া তাঁহাকে কর্জব্যত্রণ্ট করিতে ত্রুটি করেন 

মাই।” সরাজদ্দৌলাকে যে দশজনে মিলিয়া নানা িভশীষিকায় ব্যতিব্যস্ত 
করিয়া তুলিয়াছল' তাহা সত্য কথা? কিন্তু তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াও 
করাসীদিগের পম্চরক্ষার জন্য হুগলতে পেনা-সমাবেশ কারতে বিস্মৃত হন 
নাই । ফরাসশরদগকে সব্বপ্রযত্ে রক্ষা করাই যে তাঁহার পক্ষে মণ্গলঙ্জনক 

তাহা সিরাজদ্দৌলা 1বলক্ষণ জানতেন এবং জানতেন বাঁলয়া সর্বপ্রযত্তে 
ইংরাজদিগকে বাধা প্রদান কারবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কে জানিত যে 

মহারাজ নন্দকুমার মিরাজদ্দৌলার লবণ খাইয়া [সিরাজদ্দৌলারই আজ্ঞা 

লঙ্ঘন কাঁরবেন ? 
জাত ৮ আপ্টপাী পস৩া পপ পট 
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চুর্বিংশ গরিছ্দে 
ফরামীর সর্বনাশ 

ফরাসাঁদিগের দুদ্দশার একশেষ হইল। তাঁছারা ইংরাজের নিকট 

আত্মদমপণণ করিয়া পথের ফকিরের মত নদীতারে আগিয়া দাঁড়াইলেন। 
কিন্তু সেখানেও তিষ্চিতে পাঁরিলেন না। ইংরাজেরা দুগণাধিকার করিয়াই 
পারতাপ্ত হইলেন না ;--ফরাঙ্শীদগকে ধনে-ব্ংশে বিসষ্ট করিবার ছন্য 
পলায়িতের পশ্চান্ধাবন করিলেন । ভাগণরথীবক্ষে তাীরবেগে ইংরাজতরণণ 

ছুটিয়া চলিল;? ফরানীরা অনন্যোপায় হইয়া, বনজঙ্গল তাঙিয়া প্রাণ লইয়া 

মুর্ণিদাবাদে উপনীত হছইলেন। ইংরাজেরা শত্রুসেনার নগ্ধান না পাইয়া 
নিরীহ প্রজাপহঞ্জের শদ্যক্ষের পদদলিত করিতে করিতে, গ্রাম নগর উৎদন্ন 
করতে করিতে; হৃগলী, বন্ধমান এবং নদায়ার বিস্তার" জনপদ বিপর্য্ত 

করিয়া তুলিলেন । 

মুর্শিদাবাদের লোকে, ফরাসাঁদিগের মলিন মুখের দিকে চাহিয়া 
অশ্রুসম্বরণ কারতে পারিল না। দিরাজদ্দৌলা দেশের রাজা $ ূতরাং 
ফরাসীরা তাঁহারই শরগাগত হইলেন । তিনি ফরাসীদের কাতরঙেন্দন 
উপেক্ষা করিতে পারলেন না. অন্নবন্তের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে 

কাঁশিমবাজারে আশ্রয় দান কাঁরিতে বাধ্য হইলেন । | 
বৃটিশবণিক' বিভয়োনত্ব-হায়ে গজ্জ'ন করিয়া, উঠিলেন। এত গন্ধ, 

এত সাহস! তাঁহারা াহাদিগকে ধলে-বংশে বিনষ্ট কারবার অন্য চন্দনদগর 

কাড়িয়া লইলেন, সিরাদদ্দৌলা তাহাদিগকে স্েহক্রোড়ে লাশরযবাদ 

করিলেন? পিরাজন্দোরা, এ দেশের রাজা, আন্থজাপ তাঁহার গরম পাবি 
৯৮ 
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রাজধন্।--সে কথার কেহ বিচার করিয়া দেখিলেন না। ইংরাজমাত্রেই 
পিরাজন্দৌলার উপর খড়াহস্ত হইয়া উঠিলেন। 

ইংরাজেরা জানতেন, চণ্দননগরের অজ্পসংখ্যক .ফরাপধসেনা সম 
বিনণ্ট করা খুব সহজ কথা? কিন্ত প্রাতাহিংদপত্ায়ণ করাদীজাতি যখন 

প্রতিশোধ লইবার জন্য অগ্রসর হইবে, তাহার গাঁতিরোধ করা সেরূপ হজ 

হইবে না। তাঁছারা সেইজন্য পিরাজদ্দৌলার সহায়তা ফরাসশীদগকে" 
সিপর্মৃূল করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন। যাঁদ দিরাজদ্ৰৌলা সহায়তা । 
কাঁরতেম, তবে ইংরাজ-বাঞ্গালশর সমবেত-শাঁক্তর নিকট ফরাসণকে অবশ্যই 
নভশির হইতে হইত | কিন্তু িরাজদ্দৌলা ফরাদপদিগকে আশ্রয় দান করায় 

রাক্তের সে আশা নিম্মহল হইল | তখন তাঁহারা নানা উপায়ে সিরাজ- 

দ্দৌলার মতপারিবস্্নের আয়োক্ষন করিতে লাগিলেন । 
ইংরাজ এবং ফরাসণ উভয়েই উভয়ের চিরশত্র | তাঁছারা দুই জনেই 

ভারতবাশিজ্যে একা ধিপ্ত্য বিস্তার করিবার জন্য লালায়িত। (সিরাজদ্দৌলা 
জানতেন যে, ফরামখদিগকে নিম্মহল করিবার অবসর দান করা, আর 

ইংরাছের নিকট আত্মবিক্রয় করা এক কথা । তিনি সেইজন্য ফরাসীদিগকে 
রক্ষয করিতে সমৃৎসক | ইংরাজেরাও ইহা জানিতেন ;--সুতরাং তাঁহারা 
বড়ই ব্যাকুল ছইয়া উঠিলেন । 

[সিরাজদ্দোৌলাকে জ্বপক্ষে টানিয়া আনিবার জন্য চন্দননগর ধ্বংস করিবা- 
মাহ সেনাপতি ওয়াটসন- লিখিয়া পাঠাইলেন -- 

"আমি বে গুরুতর কাঁধ্যের জন্ত এখানে (চন্দননগরে ) আ'সিয্লাছি, ভাহাতেই ব্যস্ত 
ছিলাম বলিয়া, আপনার কযেকখানি পত্র পাইয়াও, বধাসময়ে উত্তর দিতে পারি নাই, 
_তক্ধন্ত ক্রেট গ্রহণ করিবেন না। আমাদের সৌভাগ্যবলে, আপনার সৌইহার্দ 
সহারতার় এবং ঈশ্বরের মঙগলখয় ইচ্ছার, ছইখ্টা মাত্র বুদ্ধ করিয্াই শে মার্চ তারিখে 
'চদাননগয় অধিকার করিয়া লইয়াছি। ফরাসীর! অনেকেই বন্দী হইয়াছে? যে কয়েকজন 

পান করিয়াছে, ভাকাদিগকেও বমির! আধিবার হত অন্ধারী নু করিয়াছি;_ 
. তাছার! আর কাহারও উপর বোন উপজ্থ করিবে না, স্তরীং আপনি তজান খল 
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হইবেন না। আগর! থে সন্ধিপালন করিতে কিছুমাঞ্ ক্রটি করিব না, সে কথা! পু 
পুনঃ নিবেদন করিয়াছি । আপনার শক্র খন আমাদিগের শক্ত, তখন আমাদিগের শঙ্রুঙ 

অবস্থই আপনার শত্র বলয়? পরিগণিত হইবে । হুতয়াং কযানীরা বদি আপনার দিফট 

উপস্থিত হয়, আপনি অবস্ঠই তাহাদিগকে বীধিয়া পাঠায়! দিবেন । আপনি লিিয়াছেন 

বে, ড্রেক সাহেব মহারাজ মাপিকঠাদকে অসন্দাননূচক কখ। বলিয়াছিলেন ; আখি যে কথা 

শুনিবাধাত্র ড্েক সাহেবকে যখোৌচিত লিখিয়াছি এবং তিনিও মাণিকটীদের নিকট ক্খারীতি 

ক্ষম। প্রার্থনা করিয়াছেন । ভরসা করি আপনি সন্তষ্ট হইয়াছেন । আমর! কি অধপনাকে 
অসন্তষ্ট করিতে পারি? আমাদের নিকট সেরাপ ব্যবহার পাইবেন ন! 1” * 

ওঘাট-দন: যে উদ্দেশ্যে এই পত্র লাখলেন, দে উদ্দেশ্য সফল হইল 
না; পিরাজদ্দৌলা শরণাগত ফরাগণদিগকে বাঁধিয়া পাঠ'ইতে সম্মত 

হইলেন না। ওয়াটসন নিতান্ত অনন্যোপায় হইয়া ভয় প্রদর্শনে 

কৃতকাধণয হইবার ভণ্য পুনরায় পত্র লিখিলেন £- 

“অশমরা যে চন্দমনগর অধিকার করিয়া অধিকাশ ফরাসীদিগকে বন্দী করিয়াছি 
এবং পলায়িতের পশ্টান্ধাবদের জন্য ফৌজ পাঁঠাইক্লাছি, সে কখ। ইতিপূর্বেই 
লিথিয়াছি ; আবার বে সে বিষয়ে পিখিতে হইতেছে, ইহা! বড়ই আক্ষেপের কথা । 

পরমেশ্বর এবং মহম্মদের পবিভ্র নামে আপনি যে ধর্প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা 
প্রতিপালন করিতেছেন না বলগিয়াই, আমাকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে হুইতেছে। 
কোম্পানির যে সকল কাঁমান আপনার অধিকারে রহিয়াছে, 1 তাহা ওয়াটস 

ক [5918 ত901081, | 

+ নবাবের তোপখানায় যে সকল বৃহদাপ়্তন কামান প্রস্তুত হইত, সেগুলি যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে সহসা ইতস্তত; পরিচালিত হইত না। কাশিষবাঁজার হইতে ইংরাজদিগের 
“ফিল্ডপিস্ নামক থে সকল ক্ষুত্রায়তন কামান সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহার আকার 
প্রকার দেখিয়া! সিরাজ তদনুর়াপ কামান ঢালাই করিবার জন্চ তাহরি হট 
লইয়াছিলেন । এইজন্য সঙ্থিসংস্থাপন করিয়াও তৎক্ষণাৎ কামানগুলি ফেরত, দিতে 
পারেন নাই । যাহীরা সিরাজন্দৌলাকে ইন্রিয়াসক্ত অকর্মণ্য মুর্খ যুবক বলিয়া! বুখিযা 
রাখিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন, ইংরাঁজেরাও একথা স্বীকার করিয়া লিখিয়! গিয়াছে ১-_ 
[6 25 ড 10060183008 ঠ00605 1356 6 6005. 9806029 0%. 00887200858 
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সাহেবকে প্রত্যর্পণ করিবেন, বঞ্ধুভাবে তাঁকিবার জন্যই বে সন্দিস্থাপন করিয়াছেন, 

মে কথ! কদাচ বিশ্কৃত হইবেন না এবং পলাফিত ফরাসীদিগকে অবিলম্বে বীধির! 
পাঠাইয়! দিবেন। যদি কোন ব্যক্তি ইহার বিপরীতাঁচরণ করিবার জন্য পরামর্শ দেয়, 
তবে নিশ্চয় জানিবেন যে সে কদীচ আপনার বন্ধু নে । সে উপদেশে দেশের মধ্যে 

দ্ধানল হলিয়া। উঠিবে কিন্তু -আঁপনি সত্যভঙ্গ ন! করিলে, আমরা কিছুতেই যুদ্ধ 
ঘোষণা করিব ন1। এই মাত্র সংবাদ পাইলাম যে, ফরাসীর। পলায়ন করিয়া অণপনার 

নিকট উপনীত হইয়াছে এবং আপনার সেনাদলে নিযুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছে । 

আপনি তাহাতে সম্মত হইলে আমাদের সঙ্গে অর বন্ধুভাব থাকিবে না। আপনি 

সে-দিনও আমাদের নিকটে সেনা-সাহাধ্য চাহিয়াছিলেন, তাহার পরই লিখিয়াছেন বে 

আর চাহেন না; ইহাতে বুঝিতেছি যে ফরাসীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করাই বৌধ হয় 
আপনার অভিমত ।” * 

আলিনগরের সন্ধির পরিণাম যে এরূপ শোচনাঁয় হইবে, তাহা সিরাজ- 

দ্বৌলা স্বপ্নেও অনুমান করেন নাই। ক্রমে ইংরাজের গঢ়নশীতির 
মঙ্দ্ঘালোচনা করিয়া [িরাজদ্দৌলা অবসন্ন হইয়া পাঁড়তে লাগিলেন । 1 তিনি 

ওয়াটসনের পত্রের কোনরুপ প্রতুত্তর প্রদান করিলেন না; কেবল নীরবে 
সতর্ক দৃষ্টিতে ইংরাজের দংকল্পান:সন্ধানে নিযুক্ত হইলেন । 

মহানগরীর রাজপণে ভ্রমণ করিলার সময়ে লুচতুর দপন্যতস্কর হাতের 

উপর হইতে টাকা ছিনাইয়া লইয়া পলায়ন করিলে, পথিক যেমন “চোর 
চোর” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠে, তক্কর ও তদ্রুপ “চোর চোর” বালিয়া 
কোলাহল কারিতে থাকে । সেই জন্য কেসাধকে চোর তাহার মীমাংসা 

৪12 2003619 10. 61098 70088998100, 9115)00-700 118 7997 90 ০: 
609 155961 ৪০ স911-00189600650, 03 0016 ০0 7১8০01১19 60086 629 
9০516 10810351709 12070 17070 03095 00809 10 000:01)9.-4. 
0619096 9৫6 7471. ড8:288697৮+৪ 002009৮, 

[919 ০0308], 

1 দুয১৩ 7৮6 ০: 809 1৮১০৮ ৮৮ 9১৪ ০:০০৪৪এ 029817085৪0 
৪10 0০৮ 566805 508:809 ০01 613999 1079280975 1:70788890. 081. 
চিন ১১৩11০৮১১4১ 



সন্ধিভঙ্গ . ই৭৭ 

করা সহজ হয় না। পিরাজদ্দৌলার অবস্থাও পেইরপ হইল $--আলি- 
নগরের সান্ধিতধ্গ হইল, কিন্তু; কাহার দোষে পাঁ্ধতগ্গ হইল, গে কথার 

মাঁমাংসা হইতে পারিল না। 

এদিকে ইংরাজ-দরধারে হুলম্থ্ল পড়িয়া গেল। ওয়াটসন: সাদর- 
সম্ভাষণে পত্র লিখিলেন, তাছার উত্তর আসিল না? সুর চড়াইয়া তর্জ'ন 
গজ্জরন করিয়া পত্র লিখিলেন, তাহারও উত্তর আসল না। তখন ইংরাজেরা 

বুঝিতে পারিলেন যে, ফরাসধাদগকে আশ্রপ্নদাণ করাই ইচার একমাত্র 

উদ্দেশ্য । ইহাতে ইংরাজেরা শিহরিয়া উঠিলেন ? ওয়াটসন: ম্পন্টই বুঝিতে 
পারিলেন যে ফরাসণদিগকে গৃহতাড়িত লা করিলে ইংরাজের কল্য।ণ হইবে 
লা। তখন নানা উপায়ে নবাব এবং ফরাদগাদগের আতনব সৌহাদ্দণ 
তাঙিয়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। ওয়াটসন: সতত মিনতি করিয়া 

িখিয়া পাঠাইলেন £-- 

চন্গননগরের নিকটে আমাদের কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ বাধা রহিয়াছে এবং হুগলীর 

নিকটে কয়েকজন পল্টন গোরা ছাউনী ফেলিয়াছে, এই জন্ত আপনি নাঁকি বড়ই অসন্ধষ্ট 
হইয়াছেন। এই যোগে আমাদের শক্রদল নাকি আপনীকে বুঝাইয়া দিয়াছে-বে, আমর 
সসৈন্তে মুপিদাবাদ আক্রমণ করিবার জগ্যই এই দকল জায়োজন করিতেছি । কেহ যে 
এমন ভয়ানক মিথ্যা কথা বলিয়া আপনাকে প্রতারিত করিতে সাহস পাইয়াছে, ইহাই 
সমধিক বিশ্ময়ের ব্যাপার ! আপনি ঘে এমন অলীক সংবাঁদও লত্য বলিয়া বিশ্বাস 

করিয়াছেন, তাহা আরও বিশ্বায়ের ব্যাপার ! আপনিও ত একজন বীরপুরুষ ১--জপনি 

কি বুঝেন না, জাপনার রাজ্যমধ্যে একজন শক্রসেন] লুকহিয়া থাকা পর্যন্ত তাছার 

পশ্চান্কাবন না করা! আমার পক্ষে কতদূর মতিভ্রমের কথা ? ' সে যাহা হউক, জাপলি হি 
কয়াদীদিগকে বাঁধিয়া! পাঠাইয়া দেন, ভাহ! হইলেই ত সকল বিতর্কের অবসান হইতে পারে 
এবং আমরাও সমৈষ্ঠে ফিরিয়! যাইতে পারি। যতক্ষণ ন! ইহা করিতেছেন ততক্ষণ কেমন 
করিয়া বলিষ যে আপনি ধর্মপরতিজা। রক্ষা করিবেন । * 

ওয়াটসন কেবল রণপািত তাহাই নহে--সেক্গালের ইংরাজদিগের 
দি পিসসল 

শ 

ক. 98.0008280, 



২খ৮ পিয়াজদ্দৌলা 

মধ্যে তাঁহার মত সূচতুর রাজনশীতাবিশারদ লুলেখকও অক্পই দৌখতে 
পাওয়া বায়। তিনি বখন অবলীলাক্রমে পিরাজদ্দৌলাকে 'দাখছেন 
যে, মুর্শিদাবাদ আক্রমণের প্রস্তাব সবৈর্ধব মিথ্যা, ঠিক সেই সময়ের কথার 
উল্লেখ করিয়া লর্ড ক্লাইব মহাসভার সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে সাক্ষ্য দিয়া [িয়াছেন, 
পচচ্দননগর হস্তগত করিবামাত্র তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন ষে সৈই 
পর্যন্ত আপিয়াই নিরশ্ত হইলে চলিবে না; যখন নবাবের ইচ্ছার বিরুদ্ধে 

চচ্দননগর আধকার করা হইল, তখন আরও কিয়গ্দূর অগ্রসর হইয়া 
দিরাজদ্দৌলাফে িংহাসনচচ্যুত করা হউক !1”* ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন, 
তাঁহার এই সাধুসংকল্পে সকলেই সম্মতিদান করিয়াছিলেন। সুতরাং 

পিয়াজদ্দৌলা যে অঞ্কুরে ইংরাজের অভিসান্ধী বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
তাহাতে সন্দেহ নাই ।1 কিন্তু দশজনে মিলিয়া তাঁহার মতিভ্রম জন্মাইবার 

জন্য নানার্প আয়োজন করিয়া তাঁহাকে বঝাইয়া দিল যে, ফরাসীরাই যত 
আানন্টের মুল--তাহাদিগকে রাজধানখতে আশ্রয়দান করিয়াছেন বলিয়া 

ইংরাজের সঞ্গে সা্ধতশ্গের উপক্রম হইয়াছে । 
পিরাজদ্দৌলা কি জন্য নন্ধি করিয়াছিলেন, ইংরাজেরা তাহার কির;প 

মর্ধযাদা রক্ষা করিতেছিলেন এবং ফরাসীদিগকেও দিরাক্ছদ্দৌলা কতদ্্র 
অবিশ্বাম কবিতেন, তাহা তাঁছার সহিত ২২শে মাচর্চ দিবল*য় সামারক 

দিপিতে প্রকাশিত রহিয়াছে )-_সে পত্রখানি এইর্প £-- 
_ ব্আমি ধরপপ্রাতিজা করিয়া যে সকল কথা শবহস্ডে হবাক্গর করিয়াছি, তাহ! অক্ষরে 

অন্দরে ুতিপাঁলিত হইবে, কোন নিষয়ে কিছুমার ক্র হইবে না। ও়টিলসাহেষ 
বাছা! যাহা! দাবি করিয়াছে, তাহা সমস্তই পরিশোধ করিয়াছি ং বৎরিঞিৎ অপরিশোধিত 
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সিয়াজের রাজনীতি . ২৭৯ 

বাছে,--তাহীও বর্তমান চাত্রধাসের প্রথম পক্ষান্তেই পরিশোধিত হইবে । বোধ হয় 
ওয়াস, সাহেব এ সকল কথ! লিখিয়] পাঠাইয়াছেদ। আমার বাহ কর্তগ্য তাহা ত 
পালন করিতেছি : কিন্ত তোমাদের মতিগ্গতি দেখিয়া মনে হইতেছে বে, প্রতিজ্ঞাপাঁলন 
করা দুরে থাকুক, তাহা বিলীন করাই তৌমাদের অভিপ্রেত। তোমাদের ফৌন্ের উৎপাতে 
হগলী, ইঞ্জিলী, বর্ধমান এবং নদীয়া প্রদেশ উত্স হইতেছে ;--এ উপদ্রব কেন? যাম- 
দেবের পুত্রের ছ্বারায় গোবিন্দরাম মিজ্র নন্দনকুমারকে লিখিয়| পাঠাইয়াছে যে, কালীখাঁট 

কলিকাতার জমিদারীভুক্ত বলিয়া দখল পাইবার দাবি কর। এ কথার অর্থকি? 
এ সকল ঘে তোমার জ্ঞাতসারে ঘটিতেছে, তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নছি। তি 
সন্থিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছ বলিয়া! কেবল তোমার বিশ্বীসেই আমি সন্ধি করিতে সম্মত 

হইয়াছিলাম। সন্ধি ন! হইলে, উভয় সেনার তুমুল সংঘর্ধে দেশের সর্বনাশ হইত, প্রকৃতি- 
পুঞ্ পদদলিত হইত, রাঁজকর ধ্বংস হইত. রাজ্যের সমুহ অমঙ্গল হইত; তাহা নিবারণ 

করিবার জন্তই ত সন্ধি করিয়াছিলাম। আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের অস্কুরোদ্ঞব হইয়াছে, 

তাহাকে সুদৃঢ় করাই কর্তব্য । এ বিষয়ে দ্বিধা! না থাকিলে, এই সকল উৎপাত নিবারণ 
করিয়! মিত্রজনকে বলিবে, সে যেন ভবিষ্তে এমন মিথ্যা! প্রবঞ্চনাময় অলীক প্রস্তাব 
উপস্থিত না করে। 

পুনশ্চ। এইমাত্র শুনিলাম যে, ফরাদীরা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জগ্ঠ দাক্ষিশাতা 

হইতে ফৌজ প্রেরণ করিয়াছে । তাহায়া বদি আগার অধিকারে যুদ্ধ উপস্থিত করিতে 

চাহে, আমাকে লিখিবামাত্র আমি সিপাহী পাঠাই তাহাদিগকে দিরঘ্ত করিতে ক্রটি 
করিব না১-লিখিবামাত্র আমার সিপাহীসেনা অগ্রসর হইবে |” * | 

ওয়াটসনেরপত্রের ঙ্গে সিরাজদ্দৌলার পত্রগ:লির তুললামহলক লমালোচমা 
করা আবশ্যক | একজল সুশিক্ষিত পরিণামপ্শ সুচতুর বৃটিশ লেনাপতি, 
আর একজন অপাঁরণতবয়স্ক তারতবধয় দ্বাধীন ন্রপতি, একজন ইতি- 
হাসে চিরগৌরবাস্বিত। আর একজন প্বদেশ-বদেশে সফলের নিকটেই 
চিরধিকৃত ! তব দুইজনের কথা এবং কারের বিচার কাঁরয়া দেখ ;-- 
কে কিরূপ সমাদর লাভ করিবার যোগ্যপার 1. সিরাজদ্দৌলা কলক্ষপ্রস্তঃ-__ 

কিন কেবল রাজধর্্ষ প্রাল কাঁিতে গিয়াই ক কান ব্রার 8৯ ্ 

ক. গুড5 300358]. 



২৮০ সিরাজদ্দৌল। 

তাজন হন নাই? ওয়াটসন তাঁহাকে যে সকল পাপকার্ষযে লিপু হইবার 
অন্য বারংবার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সম্মত হইলেই 
কি পিরাঞ্চরিত্র কল*কমুক্ত হইত ? 

দিরাজদ্দৌলা শাস্তিসংস্থাপনের জন্য ইংরাজদিগকে ক্ষতিপরণ প্রদান 
করিয়াও আলনগরের সান্ধিপত্রে দ্বাক্ষর করিয়াছিলেন । তাঁহার পাত্রমিত্র- 
গণ ছিদ্রান্থেষী গৃহশত্রু ;+--সুতরাং পুনরায় ইংরাজাদগের নণ্গে শাস্তিতঙ্গ 
করিতে সাহস হইল না। [তিনি শাস্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 

নবাব-দরবারের সুচভুর পাত্রমিত্রগণ বুঝলেন থে, ইহাই উপযনুক্ত 
অবসর । তাঁহারা বলিতে লাগিলেন যে, ফরাসদিগকে কাশিমবাজারে 

আশ্রয়দান করার জন্যই পুনরায্র শাস্তিতঙ্গের সম্ভাবনা হইয়াছে, অতএব 
তাহাদিগকে পাটনা প্রদেশে প্রেরণ করা হউক | মিরাজদ্দৌলা এই নিঃস্বার্থ 

হিতবাক্যের মধো। কোনরূপ দু্টাতপান্ধর সন্ধান পাইলেন না? তিনি 
ফরাসী-সেনানায়ক লাস: সাছেবকে তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিলেন । * 

লাস- রাজধানীতে থাকিয়া অল্পদিনের মধ্যে সকল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া- 

ছিলেন, তানি পিরাজদ্রৌলাকে বুঝাইয়া দিলেন-_-“তাঁহার মন্ত্রদল ও আঁধ- 
কাংশ সেনানায়কগণ ইংরাজের লচ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাকে নিংহাপনচন্যুত 

করিবার আয়োজন করিতেছে, কেবল ফরামীর ভয়ে প্রকাশ্য শত্রুতার 

লিপ্ত হইতে সাহল পাইতেছে না। এমন পময়ে ফরাসশীদিগকে রাজধানী 
হইতে বিদায় দিলেই মমরানল জবাঁলয়া উঠবে ।” িরাজদ্দৌলা এ কথা 

একেবারে অস্বদকার করিতে পারিলেন নাঃ কিন্তু তিনি আশু শান্তি- 

*. মুতক্ষরীণে এবং তারিখ-ই-যুন্হ্রীতে ইহার নীম 'মসির1 লাম, বলিয়া লিখিত 
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নবাবদরবার ২৮১ 

স্থাপনের জন্য বাকুল 1 সুতরাং বাললেন--“আপনারা ভাগলুপর অঞ্চলেই 

খাকিবেন, বিদ্রোছের সুচনা বৃঝিলেই সংবাদ পাঠাইব |” সেনাপতি লাস 
আর দ্বিরুকজ্ি করতে পারিলেন না) কেবল বিদায় গ্রহণ করবার সময়ে 

সাশ্ুনয়নে এইমাত্র বলিলেন--”“এই শেষ সাক্ষাৎ--আমাদের আর 

সম্মিলন হইবে না।” * 

শা 96:91800-10071% 7816 825 00601 2018 00868৮86102, 2৩৮ 
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গঞ্ধবিংশ গরিচ্থ্ে 
গুপ্ত মন্ত্রণ। 

আলিনগরের সাদ্ধনংস্থাপনের নমর়ে দিরাজদ্দৌলা ইংরাজ দেনাপাঁতি' 
ওয়াটসন গাছেবকে লিখিয়াছেন-_-্যুদ্ধ কলছের সময়ে পিপাহীদিগের 
লুঠতরাজের গাঁতরোধ করা কত কঠিন, তাা তোমার অজ্ঞাত নাই। 

তথাপি তোমরা ধদি িছ--কিষ্চিৎ ত্যাগ-্বীকার কর, তাহা হইলে ক্ষতি- 
পুরণ করিবার জলা আমিও কিছু-কাঞ্চিৎ ত্যাগ-্বীকার করিতে চেষ্টা 
কারব।” * এই প্রাতশ্র-তি পালন কারবার জন্য দিরাজদ্দীলাকে যথেষ্ট 
ত্যাগম্বীকার করিতে হইয়াছিল । যখন মকল গোলযোগ শেষ হইয়া গেল, 

তখন িরাজদ্দৌলা সেনাপাঁতাদগের কৃতকাধেযর বিচার কারিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন | সে বিচারে মহারাজ মাণিকচাঁদের কণীত্রকলাপ ক্রমশঃ প্রকাশিত 
হইয়া পাঁড়ল,--তানিই যে কলিকাতার রক্ষক হইয়া তক্ষক হইয়াছিলেন, 

দে কথা বৃঝতে আর ইতস্তত: রাঁহল না। দিরাজদ্দৌলা অপরাধণর 
সমুচিত দৃগুদান করিলেন, _মািকচাদ কারারুদ্ধ হইলেন | সেকালে 
উচ্চপদস্থ রাজ-কম্ম“চারিগণ যাহা ইচ্ছা তাছাই করিয়া পদগোরবে পারক্রাণ- 
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মন্ত্রিদল ২৮৩, 

লাত করিতেন, তাঁহাদের কৃতকার্যের কোনরুপ বিচার হইত না। মুতরাং 
মাণিকচাঁদের কারাদণ্ডে অনেকেই শিহারিয়া উঠিলেন । * 

অনেক কাকুতি-মিনতির পর দশ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বহন করিয়া 

মাণিকচাঁদ মুক্তিলাভ করিলেন ; কিন্ত; ইহাতেই প্রধমিত বিদ্রোহব্ি 

ধীরে ধীরে জ্বাীলয়া উঠিবার উপক্রম হইল । রায়দুল্ল'ত, রাজবল্পভ, 

জগৎশেঠ, মীরজাফর, সকলেই তাবিলেন যে মাণিকচাঁদ উপলক্ষ মাত্র, 
অতঃপর সকলকেই একে একে উৎপণড়ন কারিয়া [সিরাজদ্দৌলা ইচ্ছানর্প 
অর্থশোষণ করবেন; সুতরাং প্বাথরক্ষার জন্য জগৎশেঠের মধ্ব্রণাভবন 
পুনরায় নৈশসম্মিলনের সঞ্কেতত্বান হইয়া উঠিল। 

ধাঁছারা গৃপ্তমন্ত্রণায় মিলিত হইতে লাগিলেন, তাঁহারা কেহই দেশের 
জন্য বা দশের জন্য চিন্তা করিতেন না,_জৈন জগৎশেঠ, মুসলমান মীর- 
জাফর, বৈদ্য রাজবল্লভ, কারস্থ দুল্ল'ভরাম, সুদখোর উমিচাঁদ, প্রতিহিংসা- 
তাড়িত মাণিকচাঁদ,_ইহাদের কাহারও নহিত কাহারও শোণিতসংশ্রব 

বা স্ষেছবন্ধন ছিল লা; কেবল প্বার্থ রক্ষার জন্যই একে অপরের পচ্চরক্ষার্থ 
দলবদ্ধ হইয়াছিলেন। যাঁহাদের সাছত অগণিত প্রকৃতিপুঞ্জের সংখ-দ খের 

চিরসংশ্রব, তাঁহাদের মধ্যে কেবল কহঞ্জনগরাধিপতি মহারাজেন্ছ কৃষঝচন্দ্ 

ভৃপ বাহাদুরের এই গুপগুমন্ত্রণায় যোগদান কারবার কথা শুদিতে পাওয়া 

যায়; কিন্তু ইহাও শুনিতে পাওয়া ধায় যে, অর্থ-বঞ্গাধিকারিণী প্রতিষ্তা- 
শালিনশরাণণভবানশ কৃঞ্জনগরাধিপতির কাপুরবস্থেরপরিচয় পাইয়া স্ফেতে 
সদুপদেশ দিবার আনা পশাখা-সপ্দুর" ' উপহার ' পাঠইয়া দিয়ছিলেন | 
যাঁছারা গ্বার্থের চরণতলে দয়া, ধর্ম কর্তব্যবনৃদ্ধ রাজভতি, বলিদান দিলা 
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২৮৪ সিরাজদ্দৌলা 

সরাজন্দৌলার সব্বনাশ সাধনে কৃতসংকষ্প হুইয়াছিলেন, যাহারা স্বদেশের 
কল্যাণের প্রাত আক্ষেপ লা করিয়া, কেবল আত্ম-কল্যাণের জন্য শওকত-' 

জচ্গের ন্যায় পরম কুপাত্রকেও নিংহাসনে বসাইবার আয়োজন করিয়া- 
[ছিলেন--তাঁছারা বীররমণণীর ভত্সনাবাকো কণণপাত না কাঁিয়া ইংরাজ-. 
সাহায্যে মীরজাফরকে সিংহাসনে বপাইবার জন্য চক্রান্তজাল [বস্তার কাঁরতে 

আরম্ভ কারিলেন। 

আত্মশাজির উপর স্বাভাবিক [বদ্বাস বড়ই প্রবল ;-_-রাজিংহালন 
'এক ফুৎকারে উড়িয়া যাইতে পারে, স্বাধীন নরপাঁতিগণ তাহা লহজে 
ক্রীকার করিতে চাছেন না। িপাহী-যহদ্ধের বহুপৰব্রে বিদ্রোছের অতাম 
পাইয়াও, কোম্পানশ বাহাদুরের মতিভ্রম ঘটিয়াছিল ১ সিরাজ্দ্ৰৌলারও 

মাতিশ্রম ঘটিল। তিনি ভাবলেন, ফরাসীরাই বুঝি সকল গোলযোগের 

মূল ; তাছাদিগকে দর কাঁরয়া দিলেই ইংরাজ শাস্ত হইবে এবং ইংরাজ 

শান হইলেই পান্রমিত্রগণ গুগ্তমদ্ত্রণা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইবে। 

এই সময়ে ওয়াটসন: াখয়া পাঠাইলেন--"চিরস্থায়ী শাস্তিসংস্থাপনের 

ইহাই সুসময়, এ সময় চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া আসিবে না।” * সুতরাং 

স্বদেশের কল্যাণকামনায় মিরাজদ্বৌলা শাস্তিসংস্থাপনের জন্য ব্যাকুল 
হইলেন; তিনি ফরাসণীর্দিগকে বিদায়দান করিয়া, ওয়াটসনকে লিখিয়া 

পাঠাইলেন-_-“দ্বা্থান্ধ লোকের উত্তেজনায় ভুলও না; সাশ্মিভঙ্গা করাই 

তাহাদের উদ্দেশ্য ! ঘাঁদ কলহ বিবাদ বৃদ্ধি করিবার প্রবৃত্তি না থাকে, 

তবে আর আমাকে সন্ধির বিরোধা প্রস্তাব লাখও না। বরং লাখবার 

পহব্ব সাধ পত্রথানি আর একবার পাঠ কারয়া দেখিও ।* 1 
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ওয়াট সনের পত্র ২৮, 
ফরাসী দিগকে পথিমধ্যে ধ্বংস কারবার জন্য ইংরাজেরা পল্টন পাঠাই- 

বার আয়োজন করিতে লাগিলেন। [িরাজদ্দৌলা আর ক্রোধ সংবরণ 
করিতে পারলেন লা। তিনি তৎক্ষণাৎ ইংরাজের উকপলকে দরবার, 
হইতে বাহির করিয়া দিয়া ওয়াট:সন সাহেবকে বলিয়া পাঠাইলেন -.. 
শ্ছিয় এখনই মুচলিকা লিখিয়া ফরাসীর পশ্চাদ্ধাবনাকাঞ্ক্ষা পরিত্যাগ 
কর”শা হয়, এই মুহত্তেই রাজধানী হইতে দুর হইয়া যাও!” * এ 
সংবাদে ক্লাইব ক্ষিপ্রহস্তে বাণিজ্যের তরণণ সাজাইতে আরম্ভ করিলেন ৮ 
ভিতরে গোলা বারুদ, উপরে ধানের বস্তা, তাহার উপর 'চড়দ্বারঃ 
চর্পিশ জন সুশিক্ষিত পৈনিকপুরূষ-_এইর্প সুকৌশলপ্ণণ 'সপ্ডড্গা 
মধনকোষ” ইংরাজ-সওদাগরের বাণিজ্যভাগডার বহন করিয়া মুশিরদাবাদা- 
তিমহখে ছুটিয়া চলিল। কাঁশিমবাজারের যাহা কিছ ধনরত্ব সার্চত থাকে, 
তাহা অবিলম্বে কলিকাতায় পাঠাইবার জন্য ওয়াটসন:কে গোপনে পত্র 
লিখিতেও ত্র;টি ছইল না। + 

অতঃপর সেনাপতি ওয়াটসন যে পত্র লিখিলেন, তাহাই তাঁহার শেন 
পত্র ) তাহাতে ম্পষ্টাক্ষরে লাখিত হইল-_-“একজনমাত্্র ফরাসণ জীবিত 
থাকতেও ইংরাজ নিবৃভ ভইবে না। তাহারা শশম্ই কাশিমবাজারে সেনা 
পাঠাইতেছে : কাশিমবাজ্জার সংরক্ষিত হইলে, ফরাসীদিগকে বাঁধিয়া 
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২৮৬ লিরাজঙ্দৌল। 

'আনিবার জন্য পাটনা অঞ্চলে আরও দুই সহশ্র কৌ প্রোরত হইবে--এ 
কারে নবাবকে ইংরাজের সায়তা করিতে হইবে ।” এই পত্রে আত্ম 
ভারতের গৌরব বৃদ্ধির জন; ওয়াটসন: ইছাও [লাখলেদ---“কেবল শাস্তির 
জন্যই তাঁহার যাহা কিছ_ ব্যাকুলতা ; ধনাকাধ্ক্ষা তাঁহার হৃদয়ে স্থানলাত্ক 

কারতে পারে না/-ত্তিশি তাহা লব্বস্তঃকরণে ঘূণা করেন [!” * 
িরাজদ্দৌলা বৃঝিলেন আবার যযদ্ধ বাধিল, [তানিও সাধ্যমত আত্মরক্ষার ' 

আয়োক্নে প্রবৃত্ত হইলেন । 

ফরামী-নিপাতে মহায়তা করিলে, দিরাজদ্দৌলাকে এ সফলখবিড়ম্বনা 

ভোগ কাঁরতে হইত না? কিন্ত; পদাশ্রত শরণ।গত দুব্বল ফরাসণদলের 

সবর্ধনাশপাধন করিতে দিরাজদ্দৌলার প্রবৃত্তি হইল না। একশত ফরাস+- 

সেনার প্রাণরক্ষার জন্য শত সহজ লোকের সুখ দ2ঃখৈর কথা 'বিল্মৃত হইয়া, 
রাজাসংহাসন এবং অংস্বজখবনের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, তিনি ইংরাজ- 

সৈনাপাতিকে উপেক্ষা কারলেন । ইহার জন্য ম্বাধীনতা গেল, সিংহাসন 

গেল, জীবন গেল;__-অবশেষে তাঁহার ম্মতি পর্যন্তও কলঞ্কিত হইয়। রাছুল !! 

পলাশশর যুষ্ধাবসানে কর্ণেল ক্লাইব বিলাতের কত্তপক্ষদিগের নিকট 

আত্মকার্য্য সমর্থন করিবার জন্য ফরাসাীদিগের নিকট প্রোরত সিরাজ- 

“দ্দৌলার পত্রের কথা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন । 1 
এই পত্রগুলি আলিনগরের সন্ধির অব্যবহিত পরের তারিখের এবং 
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ইয়ার লতিষদ্থী | ২ 

ইহা হইতে মলে হয় যে, পিরাকষত্বৌলা প্রকাশ্যে ইংরাজদিগের সঙ্গে লাক 
কাঁরয়া গোপনে ফরাসাঁদিগের সহায়তা কাঁরিতোছিলেন । *. 

এই পত্রগৃি উপলক্ষ করিয়া অনেকে সিরাছদন্দৌলাকে শাবন্যাসধাতক* 
বলিয়া ভত্সনা করিয়া গিয়াছেন এবং কেহ করেছ ইহাও রটনা কাঁরয়া 

গিয়াছেন ষে, গপ্রচর সাহায্যে মল পত্রগতিই ইংরাজাদগের হস্তগত 
হইয়াছিল ।+ কিন্তু ক্লাইব লাখিয়া গিয়াছেন,--তিনি ওয়াস সাহেবের 
যোগে এই পন্রগন্ীলির নকলমাত্র প্রাপ্ত হন। স্ক্রাফটন বলেন”--যখন 
[সরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য বড়যন্ত্র চলতে ছিল, সেই সময়ে 
তিনি এই পত্রগুলির সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই পত্রগলি যে চক্রাস্ত- 
কারশদিগের স্বকপোলকজ্পিত নহে, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই। 

ইংরাজদিগকে স্বপক্ষে টািয়া আবার জন্যই যে এগুলি রচিত হয় নাই, 
তাহাও অপ্বীকার কারবার উপায় নাই। িরাজদ্দৌলার মীরমুণ্স! এই 
সফল পত্রের নকল বাছির করিয়া দিয়াছেন $ কিন্তু এই মধরমূন্পী যে 
তৎকালে উৎকোচলোজে ইংরাজদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়া সব্বপ্রধত্বে 

ওয়াট. সাছেবের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ একেবারে বিলুপ্ত. 

হয় নাই। | 

*.[]07892 91968309501 20 0০005) 40108] 8100 09103891 
01759, 98৮৪৮ 0508, 12000 094 10:60209.5669009, 161)06 &০দ 
199800. 77819557815 90208 5852095 20৮৭০1০০প 200151, 
1400187, 088701050]6, 08 005820000 01350057138808--, 
902৪35-1)0ভ1818 19686 60 24008৮.  330919, 13819575, ৯0%2১০6৩৩ 
60 19 দা6910 20 005 15665 500 ০0 পাভাজন্ছে 3168. 

1 9০781697019 0১589৩8100৪, | 

$ ভে ১5 ৪5 55800025 539 8858) ঠ্য [1 চট সসকান 
89 শিস 909 6০ 0085 929 9907998, 6 € ৫, ০৫) 

সাস৪৪০০, 07997 856 19110%2708: 18698 25০0 ১ 0800 ৮০, উর, 
স শিও1৮০00, 



২৮৮ সিরাজদ্দৌলা 

ইয়ার লাতফখা দুই সহশ্র অন্বসেনার আঁধনায়ক । তাঁদ সিরাজদ্দৌলার 
সেনাপতি ? কিন্তু জগৎশেঠের অন্নদাস | * এই ম:সলমান সেনাপাঁত ২৩শে 

এপ্রিল তারিথে ওয়াস সাহেবের সহিত গুপ্ত-সম্দর্শন প্রার্থনা করিলেন। 

সাহেবের সাহসে কুলাইল না; তিনি সৃচতুর উমিচাঁদকে পাঠইয়া 
দিলেন 11 তদনুলারে, ইয়ার লতিফ এবং উমিচাঁদের যোগে ইংরাজের 
নিকট বাচ্গালীর রাজাবিদ্রোহের প্রস্তাব উপনশত হইল। দ্বাথপাধনের 
প্রলোভনে, হিন্দ মূদলমান এবং খ্রীষ্টয়ান, জাতিধর্মের চিরাবচ্ছেদ নিস্মত 

হইয়া একাত্ম হইয়া উঠ্িলেন | | 

লর্তিফ বলিলেন-_-শপরাজদ্বৌলা শীঘ্রই পাটনা প্রদেশে যদ্ধযাত্রা 
করিবেন, কেবল সেইজন্য আপাততঃ ইংরাজদিগকে কিছু বলিতেছেন না ? 

-কিভ্ত; রাজধানগতে প্রত্যাগমন কাঁরলে, আর ইংরাজের রক্ষা থাকিবে 
না। দেশের গণ্যমান্য সকল লোকেই পিরাজদ্দৌলাকে প্রাণের সাত ঘ্ণা 
করিয়া থাকেন। তিনি পাটনা যাত্রা করিলে, সেই অবসরে ইংরাজেরা যদি 
মূুর্শিঘানাদ আঁধকার কারতে পারেন, তাহা হইলে সহজেই কার্যোযোদ্ধার 
হইবে । আমাকে সিংহাসন দান কাঁরলে, ইংরাজেরা যাহা চাহেন, আমি 
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ক্লাইবের কলিকাত৷ প্রত্যাগমন ২৮৯ 
তাহাই অক্সানবদনে প্রদান করিতে সম্মত ছিলাম ।” * লতিফ মীরজাফরের নাম গোপন করিয়া রাখিলেন। 

পর দিবস খোজা পিদ্রর লামক আরযানশ বণিকের সচ্মে সাক্ষাতে প্রত্যক্ষভাবে ওয়াটস্ সাহেবের কথোপকথন হইল। তিনি বলিলেন-_প্মশর- সফরকে গোপনে নিহত কারিবার জন্য পিরাজদ্দৌলা অবসর অন:লন্ধান করিতেছেন ; অগত্যা আত্মরক্ষার জন্য মীরজাফর বিদ্রোহ? দলে যোগদান কারতে বাধ্য হইয়াছে। রায়দুল্রত, জগৎশেঠ এবং আর আর সকলেই 
মত্্রপার মধ্যে আছেন; আপনারা সহায়তা কালে, তাঁহারাও সহায়তা করিবেন । এ কাধয যদি আপনা'দর কত্তবণয হয়, ত এখনই অগ্রসর হউন | 
পিরাজদ্দৌলাকে আপাততঃ নিশ্চিন্ত রাখা আবশ্যক) তজ্জন্য কণেল 
ক্লাইবকে সসৈন্যে কলিকাতা ফিরিয়া যাইতে হইবে 1” 1 

ক্লাইব আবিলচ্বে কলিকাতায় গমন করিয়া, ১লা মে তারিখে ইংরাজ- 
দরবারে উপন?ত হইলেন। তাঁহার এবং ওয়াট:দের উপরে লকল ভার ন্যস্ত হইল।? [নি শীগ্র ছাউন” উঠ্রইয়া অন্ধেকে সেনাদল কলিকাতায় এবং অদ্ধেক সেনাদল চম্দননগরে লুকাইয়া রাখিয়া পিরাজদ্দৌলাকে শান করিবার জন্য লিখিয়া পাঠাইলেন-_“আমরা ত সেনাদল উঠাইয়া আদিলাম ; আপনি 
আর পলাশীতে ছাউনণ রাখিয়াছেন কেন ?” যে পত্রবাহক এই বিষকুম্ভ- 
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২৯৪ সিরাজন্দৌল। 

পয়োমুখ মুর্শিদাবাদ ধাত্রা করিল, ক্লাইব তাহার যোগেই ওয়াটসকে লি খিয়া 

পামুইলেন-_“মীরজাফরকে বালও কিছুতেই যেন তিনি তাঁত না হুন। 
যাহারা কখনও পক্চপ্রদর্শন করে নাই, এমন পাঁচ হাজার ফৌজ লইয়া, তাঁহার 
সহিত মিলিত হইব ;--একজন মাত্র জশীবিত থাকিতে পলায়ন করিব না? ; 
দিবারাতি অক্লাত্তচরণে অগ্রদর হইব |” * ং 

যাহার মনে বত পাপ, তিনি প্রকাশ্যে তত সরলতা দেখাইবার চেষ্ট্ন 

করিতে লাগিলেন । কিন্ত; আহমদ শাহ ভারতবর্ধ হইতে প্রস্থান করায়? 
[রাজকে আর পাটনা যাত্রা করিতে হইল না; তান ইংরাজের সৃকৌশল- 

পূর্ণ বাণিজ্যতরণণ আটক করিয়া, পলাশশর ছাউন যেমন ছিল সেইরূপ 

রাখিয়া, গ:গুচরসাহায্যে ইংরাজের পধ্ক্পানুপন্ধানে নিযুক্ত হইলেন। 

মাতরাম একজন বিখ্যাত গুগুচর | তানি কার্যব্যপদেশে কলিকাতায় 

থাকিয়া গোপনে গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন-_-“কেবল অর্ধেক ফৌজ 
কলিকাতায় আছে, অপরাদ্ঘ বোধ হয় কোন গোপন-পথে কাশিমবাজার 

যাত্রা করিয়াছে ।” সিরাজদ্দৌলা তৎক্ষণাৎ কাশিমবাজার তন্ন তন্ন করিয়া 
অনুসন্ধান কাঁরলেন ; ফৌজের সন্ধান মিলল না, কিন্তু তথাপি তাঁহার 
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ফৌজ ছিল না এবং কাধ্যকালেও তিনি তিন হাজারের অধিক ফৌজ বাইর! যাইতে পারেন 
নাই। আবাস দিবার সময়ে ফ্লাইবের 'মুখে এইরাপ করিয়াই খৈ কুটিভ। ইহাকে 
“18189 [::0:03898” বলা যায় কি না, মেকলে তাহার সীমাংস! করিয়ণ বান নাই । 



মহারাষ্ট্র-দৃত গোবিষ্দরাম ২৯১ 

সন্দেহ দুর ছইল না। তিনি করাসীদগকে ভাগলপুরে অপেক্ষা করিতে 
বলিয়া ভাগীরথীমুখে শালতরু প্রোথিত করিয়া, পঞ্চদশ সেনালমভিব্যাছারে 

মীরজাফরকে পলাশশযাত্রার আদেশ করিলেন । তাঁহাকে পলাশীতে অবস্থান 

করিতে হইলে, গয;প্রমন্ত্রণার ব্যাঘাত হইবে বিয়া, ইংরাজ-বাঞ্গাল সকলেই 
চিস্তাকুল হইয়া উঠিলেন। কিস্তু সিরাজদ্দৌলার সন্দেহ দর করিধার জন্য 

মশরজাফরকে সহাস্যমুখে পলাশীযাত্রা করিতে হইল। 
মহারান্ট্র-সেনাপতি রহুদিন চৌথ না পাইয়া, ল.গ্ঠন-লোল্প সতৃঞনয়নে 

ইংরাজগবর্ণর ড্রেক সাবের নিকট পত্র লিখিয়া গোবিন্দরাম নামক দত 
প্রেরণ করিয়াছিলেন | * সেই মহারাম্দৃত কলিকাতায় উপনধত হইলে, 
কর্ণেল ক্লাইব বিষম বিপদে পতিত হইলেন । 1 গোবিশ্দরাম কাহার চর 

তাহা স্থির করিতে না পারিয়া তাঁহার পত্রখানি সিরাজদ্বৌলার নিকট 

পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির হইল। ইহাতে ইংরাজ্ের সরলতার অকাট্য 
প্রমাণ পাইয়া সিরাজদ্দৌলা নিশ্চয়ই প্রতারিত হইবেন, এই তরমায় 
স্ক্রাফটন্ সাছেব মুশি্দাবাদ যাত্রা করিলেন $---পাঁথমধ্যে পলাশখতে মীরজা- 
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২৯২ সিরাজদ্দৌল! 

ফরের সঙ্গে পরামর্শ করাই মুখ্য উদ্রেশ্য | * নবাবের গপ্তচরগণ সে 
উদ্দেশ্য সাধন করিতে দিল না; তাহারা পক্রাফটনকে বরাবর মুর্শিদাবাদে 

পাঠইয়া দিল। ক্লাইবের কৌশল জয়যুক্ত হইল | নবাব ইংরাজাদগের 
উপর এর্প গস্তুষ্ট হইলেন যে, তাঁহার যাহা কিছু এখনও সন্দেহ ছিল 
লক্রাফটন্ তাছা সহজেই দর করিতে কৃতকার্যয হইলেন | মীরজাফর 
সসৈন্যে পলাশশ হইতে উঠিয়া আসিবার আদেশ প্রাপ্ত হইলেন । তান 

মুর্শিদাবাদে আ'সিবামাত্র লিখিত হুইল। 
১৭ই মে কলিকাতার ইংরাজ দরবারে এই গঃপ্ত সান্ধিপত্রের পাগু:লিপির 

আলোচনা হইল । এই পাগুীলপতে কোম্পানী বাহাদুর এক কোটি 

টাকা, কিকাতাবাসন ইংরাজ বাঞ্গালণ ও আরমানিগণ ৭০ লক্ষ টাকা এবং 
উমিচাঁদ' ৩০ লক্ষ টাকা পাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ইছা ছাড়া যাঁহারা 

বিদ্রোহের প্রধান প্রধান পাণ্ডা, তাঁহাদের পুরস্কারের অঞ্ক এক পৃথক ফর 

লীখত হইয়াছিল । [সিরাজদ্বৌলার রাজভাগারে অবশ্যই এত টাকা 
থাকবার কথা নহে $--কিস্তু লে কথার কেহ বিচার করিলেন না । চারি- 

দিক্ষে রাজবিপ্রব--ইংরাজেরা কাণ্ডারী সাজিয়া যারজাফরের তরণশ তর- 
সংলয় কারতে প্রাতশ্রুত,--সুৃতরাং তাঁহারা যাছা চাহয়াছিলেন মীরজা- 

ফরকে তাহাতেই তথাস্ত্ু” বালিতে হইয়।ছিল | 1 
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জাল সপ্ধিপত্র ২৯৩ 

পাগুলাপি পাঠাইবার সময়ে ওয়াট-ল সাহেন লিখিয়াছিলেন-_-প্উামিচাঁদ 

যাহা চাহিতেছে, তাহা স্পীকার করিতে ইতস্ততঃ করিলে, পব্ধনাশ হইবে ! 

সে পহজ পাত্র নহে ;--মবাতবর নিকট এখনই সকল চক্রান্ত প্রকাশ করিয়া 

দিবে 1” এই সংবাদে ইংরাজেরা উমিচাঁদের উপর খড়ীহত্ত হইয়া উঠিলেন। 

যাহারা মীরজাফরকে কামধেনুর ন্যায় যথেচ্ছ দোহন করিতে লালারিত, 
তাঁহারাই উমিচাঁদকে অথগপ্ররস্বার্থপিশাচ বলিধা ফাঁক দিতে 

কৃতসংকল্প হইলেন । কিস্ত তাঁছাকে কেমন করিয়া ফাঁকি দেওয়া যাইতে 
পারে, সে কথার কেহ মীমাংসা করিতে পারিলেন না। 

অবশেষে একদিন এক রাত্রর গভপর গবেষণার পর ক্লাইবের প্প্ত্যুৎ- 
পন্নমৃতি” সমস্যাপৃধণে কৃতকার্য হইল। তান দুইখানি সীদ্ধপত্র 
[িখাইলেন । একখান সাদা কাগজে "সে খানি আসল + আর এক- 

খাঁন লাল কাগজ--_সে খানি জাল। * এই জান সাঁক্বপত্রে উিচাঁদের 

ত্রশ লক্ষের উল্লেখ রছিল। ওয়াটসন ইহাতে ম্বাক্চর করিতে ইতস্তত: 

কয়া ক্লাইবকে একট] বিপদে ফোলিয়াছিলেন + কিস্তন ক্লাইবের আদেশে 

লাঁপংটন সাহেব ওয়াঈ-লনের নাম জাল করায়, নকল বিপদ কাটিয়া 

“গেল । 1 কেহকেহ্ ক্লাইবের কলঙ্কমোচনের জন্য. লিখিয়া গিয়্াছেন-_ 

*ওয়াট-সনের সম্মত লইয়াই তাঁহার নাম জাল করা হইয়াছিল 1” এ কথার 

[িশেষ গৌরব দোঁখতে পাওয়া যায় না। ক্লাইব নিজেই বাঁলয়া গিয়াছেন, 
“ওয়াটসন সম্মত না হইলেও, তিনি তাঁহার নাম জাল করিবার অনুমতি 

প্র্নান করিতেন 1” | 
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২৯৪ সিরাজদ্দৌলা 

এই জাল সদ্িপত্রের আলোচনা করিতে গিয়া, ইতিহাসলেখকেরা 

গলদণ্বল্ম হইয়াছেন । ক্লাইব কিন্তু মহাসতায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে আল্লানচিত্তে 
মুক্তকণ্চে বলিয়া গিয়াছেন যে__পাঁতান কখনও এ কথা ল্কাইবার ছ্ষ্টো 
করেন নাই। এরুপ ক্ষেত্রে এবম্প্রকার জালজহয়াচুর যে অনায়াসেই করা 

যাইতে পারে, ইহাই তাঁহার মত। একবার কেন,_-আবশ্যক হইলে, 
এরপ অবস্থায় আরও একশ?বার তিনি এরুপ কার্ধয করিতে প্রস্তুত ।%% 

খিণি ভারতবর্ষে বৃটিশ-শাসনের ভীত্তিমল সংস্থাপনের আদি পুরুষ, 

তাঁহার ধম্মবদ্ধি যে এতদুর নশচগতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা ল্মরণ 
কাঁরয়া, ইংরাজ ইতিহাসলেখকেরা লঙ্জায় অধোবদন হইয়া রছিয়া্েন ;- 
একমাত্র স্যর জন ম্যাল্কম্ ভিন্ন আর কেহ ক্লাইবের পক্ষ সমর্থন কারতে 

আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই । + কিন্তূ ইহার জন্য লোকে অনর্থক তিলিকে 

তাল কারিয়া তুঁলিয়াছে। ঘটনাচক্রের উত্তেজনায়, এদেশের দশ জন গণ্য- 

মান্য লোকের লছায়তায়, কর্ণেল ক্লাইব মোগল-রাজ সিংহাসন উচ্চমুল্যে 

বিক্রল্ন করিবার অবসর প্রাপ্ত হুইয়াছিলেন, কেবল বাহুবলে তাহা মুসল- 

মানের নিকট হইতে কাড়িয়া লইবার সম্ভাবনা ছিল না। শাৰষস্য 

বিষমৌবধং”__-মোগলগৌরবের অধঃপতন সময়ে ছিন্দু মুসলমান খম্টান,_ 
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জাল সন্ধিপল্র ২৯% 

বাঙ্গালী, মারছা্টা এবং ফার্গি-বাণক---অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ভার ত-ভাগ্য- 
সমদ্র মন্থন করতে করিতে যে অরাজকতার কালাস্তক হুলাছল উত্তোলিত 

কারয়াছিলেন, তাহাতে ভারতবাদীর সুখ-মৌভাগ্য জজ্জ্জীরত হইয়া উঠিয়া 
ছিল। ক্লাইব সেই বিকারে বিষপ্রয়োগ না কালে, আজ দিগম্তবিস্তুত 
বৃটিশ সাস্্রাজ্যের অস্তত£ক্ত হইয়া শাসন-কৌশলে এ দেশের লোক পর্ব 
কাছনী বিস্মৃত হইবার অবসর লাভ করিত না। পাঠানের শাণিত 

খরসান, মারহাট্টার অণ্বপদতাড়না, ইউরোপীয় বাঁণকের লব্বসংহারিণ 
ক্ষুধা, এতদিনে এ দেশের আস্মিস্ খণ্ড খণ্ড করিত $--রাম্বিপ্রবে 

অগ্রিশখা ভারতবর্ষে লোলাজহবা বিস্তার কারয়াছিল, তাহা আজও এ 

দেশে উন্মত্ত পিশাচের মত নত্য করিয়া বেড়াইত। পাশ্চাত্য শিক্ষার 
সহ দ্টান্তে আজিও যাহাদের গৃহকলহ শাস্তিলাভ করে নাই, তাহারা যে 
আত্মবলে বল”য়ান্ হইয়া প্বদেশের স্বাধধীনতা রক্ষা কাঁরতে পারত, সে 
আশা নিতান্তই আকাশকুপুম | 

রাজাবিদ্রোহ মহাপাপ ₹__ইংরাজেরা জানিয়া শুনিয়া সেই মহাপাপে 
লিপ্ত হইয়াছিলেন ইহাই ত যথেষ্ট ; তাহার তুলনায় আর জালজ-য়াচুরী 
এমল গন্রুতর অপরাধ কি? আর ক্লাইবের ন্যায় লোকের পক্ষে তাহা 
দুরপনেয় কলগকই বা কি? তিনি যে শ্রেণীর ইংরাজ, যে সহবাসে 'শাক্ষত, 
যে উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে সমাগত,--তাহাতে-তাঁহার নিকট আদর ইংরাজের 
চরিত্রবলের প্রত্যাশা করাই বিড়ম্বনা ! যখন যাহা আবশ্যক তিনি তখনই 
তাহা অল্লানচিত্তে সম্পাদন করিয়াছেন, তাহাতে কখন তাঁহার “কেশাঞ 
কাম্পিত হয় নাই 1 * যে দর্দ্বাস্ত ইংরাঘূবক আবাল্য শত মহত উচ্ছৃঞ্খল 
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কার্ধেযে জশবন যাপন করিয়া নিরস্তর স্বজনবান্ধবগণকে সশঞ্কিত রাখিয়া 

আ্তমে অশান্তহদয়ে আত্মহত্যা করিয়া ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ 

করিয়াছেন, তাঁহার হতভাগ্য প্মৃতি নরবে শাস্তিলাভ করুক । যাহারা 

তাঁহাকে মহাবীর পলাশখ-ব্যারণ বলিয়া ভাঁকপুত্পে চরণ বন্দনা করিবার : 
জন্য সাগ্রহে দেবমর্ধর্ত-গঠন করিধাছেন, তাঁহাদের অবসাদের অন্ত নাই ! 
কিন্তু; ঘে মহাজাতি আত্মগৌরবকাহছিনপতে নভ্যজগৎ প্রাতশব্দিত করিয়া, 
স্বদেশের রাজপথপান্ৰরে বৃটিশ বীরকেশরী নেল:দম,, ও'়েলিংটনের জয়ন্তদ্ত 

গঠিত কাঁরযাছে, তাহারা ক্লাইবের জন্য এখনও কর্থার্তমন্দিরে পাদপগ 

রচনা করে নইে। * 

যাহারা বাণিজ্যোপলক্ষে বাঞ্গালণর গযুপ্ত-মন্ত্রণায় মিলিত হইয়া, রাজ- 
বিপ্লবের কল্যাণে এ দেশের রাজ-িংহালন কুড়াইয়া পাইজ়্াছিলেন» অর্থই 

তাঁহাদের নিকট একমাত্র “মহলফণ্ত্র” বলিয়া পাঁরচিত ছিল। + তাঁহারা যে 
শাস্ত্রের উপাসক ছিলেন? তাহারই নধ্যা্া রক্ষা কারিয়া গিয়াক্ছেন | তঙজ্জন্য 

তাহাদিগকে তিরদ্কার করা বিড়ম্বনা মাত্র । আমরা বে তাহাদিগকে 

আদশ ইংরাজ বলিয়া তাঁহাদের কথায়, প্পাাদের লেখায়, তাঁহাদের 
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রাজবিদ্বোহ ২৪1 

প্ররোচনায়, সিরাজদ্দৌলাকে নরপিশাচ বলিয়া ইতিহাসের অবমাননা 
করিতেছি, তঙ্জন্য আম্রাই বরং সমধিক তিরস্কারের পাত্র । 

উমিচাদকে প্রতারিত কাঁরয়াই ইংরাজেরা নিশ্চিন্ত ছইতে পারিলেন 
নাঃ তাঁহাকে অবিলম্বে কলিকাতায় আনিয়া মুঠার মধ্যে রাখিবার জন্য 
ব্যাকুল হইয়া উীঠুলেন। কি সুকৌশলে ্ধ্ুত্ত উমিচাঁদগকে অধিকতর 
ধূস্ত'তায় পরাস্ত করিয়া কাধ/যাদ্ধি করা সম্ভব, সক্রাফটনের উপর সেই ভার 
নিক্ষিপ্ত হইল । [তিনি উমিচাদকে নিজ্জঞনে বুঝাইতে বপিলেন--“কথা- 

বাস্তণ ত একরুপ শেষ হইয়া গেল ; এখন দ.ই চারিদিনের মধ্যেই লড়াই 

বাধিবে। তখন সকলকেই তাড়াতাড়ি অণ্বারোহণে পলায়ন করিতে 

হইবে । আমরা না হয় একরৃপ কারব ; কিন্তু: তুমি,_-একে স্বলদেহ, 
তাহাতে স্থবির” তুমি কি 'শ্বারোহণে পলায়ন কাঁরতে পারিবে ?” 

উদ্দেশ্য তিদ্ধ হইল ; উমিচাঁদ একেবারে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পাঁডলেন | 
তিনি অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন + কিন্তু পলায়নের কথা একবারও 

তাঁহার মন্তকে প্রবেশ করে নাই। তিনি কিংকর্তব্যবিমৃত্চর ন্যায় 

স্ক্রাফটনের হাতে আ্মাত্বসমপর্ণ করিলেন । তখন সুকৌশলে পিরাজদ্বৌলার 
অনুমতি লইয়া দৃই জনেই কলিকাতা যাত্রা করিলেন । 

যাহারা পাপসঞ্কষ্পে লিপ্ত হয়, তাহারা কাহাকেও প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস 
করিতে চাহে লা। ইংরাজেরা স্থির কারলেশ- মীরজাফর যখন সাশ্বাপত্রে 
স্বাক্ষর করিবেন, সে সময়ে ইংরাজ-প্রতিনধি ওয়াটস সাহেবের উপস্থিত 
থাকা চাই। কিন্তু, সিরাজের সন্দেছে পড়িয়া মশরজাফর পদ্চয্ত হইয়া” 
ছিলেন; গ:গুচরগণ লতক দষ্টিতে তাঁচার গতিবিধির প্য)বেক্ষণ কাঁরতে- 

ছিল ;-- এরুপ অবস্থায় সান্ষিপত্র দ্বাক্গরিত হওয়া দুত্কর হইয়া উঠ্ভিল। 
অবশেষে ওয়াস: সাহেব একদিন অসাম পাহদে শিভ'র করিয়া আস্ত- 

রপাবৃত শিবিকারোহণে অবগুণ্ঠনবতা রমণীর ন্যায় লতয়ে সসগ্কোচে মণর- 
জ্বাফরের অন্তংপুরঘারে উপনণত হইলেন। সম্ভ্রান্ত মূসল্যান গৃহের রীতানু- 



২৯৬ সিরাজদ্দৌলা 

লারে শিবিকা একেবারে অস্তঃপ্রে নত হইল । ওয়াস তাহার ভিতর 
হইতে বাছির হইয়া, বেগম মহলে আসনপ্রহণ কারলেন। * তাঁহার 
সম্মুখে মীরজাফর মুসলমানের পরমপবিত্র ধম্মশ্রস্থ মাথায় লইয়া, এক হাত 

প্রাণাধক জ্যেষ্ঠ পত্র মীরণের মাথায় রাখিয়া, আর এক হাতে কলম 

ধরিয়া স্বাক্ষর করিলেন--“ঈশ্বর এবং পয়গণ্বরের দোহাই দিয়া শপথ 
করিতেছি, যতক্ষণ প্রাণ ততক্ষণ এই সাশ্ধপত্রের অঙ্গশকার পালন করিতে 

বাধ্য থাকলাম 1৮ 1 

এই গুপ্ত পা্ষিপত্র লইয়া মশরজাফরের বিশ্বাগধ অনুচর উমরবেগ জমা- 
দার ১০ই জুন কলিকাতায় উপনপত হইলেন । গুপ্ত ম্ত্রণার কথা তখন 
একরুপ ঢাকে-চোলে বাঁজিয়া উঠিয়াছে! আর কালাবলম্ব করিবার অবসর 

রহিল না. ক্লাইব যুদ্ধধাত্রার জন্য বদ্ধপাঁরকর হইয়া সগবেব* সিরাজ- 

ন্দৌলাকে পত্র লিখিতে বসিলেন । 
মুললমান ইতিহাসলেখকের কথার আভামে বোধ হয় যে, মীরজাফর 

কোরাশস্পর্শ করিয়াও ইংরাজদিগের বিশ্বাস জন্মাইতে পারেন নাই। 
তিনি যে সত্যই সপ্ধিপত্রের লিখিত সমস্ত প্রতিশ্রুতি যথাধম্ম পালন 

করিবেন, তঙ্জন্য “উমাচরণ ও জগৎশেঠকে জামিন থাকিতে হইয়াছিল 1” ! 
এ দেশের লোক বড়ই কুসংস্কারাচ্ছন্ন *₹--তাহারা এখনও বিশ্বাস করে যে, 
মীরজাফর পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া কোরাণ ম্পশ করিয়া কৃতদ্ধের ন্যায় 

[িরিষ্গণর দ্গে গোপন সাঁ্ষপত্রে ম্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই জন্য বিধাতার 
 অভিসম্পাতে তাঁহার পাপহস্ত কুষ্ঠরোগে খাঁপিয়া পাঁড়য়াছিল, $ এবং 

*. 00005, 33, 
1. “] ৪3৪05 3০৫ 500. 836 02010776501 300. 6০ 0105 705 

(09 86105 01 61015 ৮98৮5 10115 7008 119১ 

£ "জামিন উন. কে ওহি দোঁনো! মহাজমান্ মজকুরা হয়ে 1” সুতক্ষরীণ । 

.&''মীরজাফরের মৃত্যাসময়ে বাহার পাপক্ষালনের ভন্ত মহারাজ নন্াকুমার শ্রীতরীবরী 

কিরীটেগরী দেবীর চরপানত সাহার ওঠে সেচন করিয়া! এই বিশ্বাসের পরিচয় 'দিয়াছিলেন ॥' 



কুসংস্কার ২৯৯ 

তাঁহার পরিপত্র মরণের মন্তকে অকম্মাৎ বজ্রাঘাত হইয়াছিল। এরূপ 
কুসংস্কার কেবল আমাদিগেরই পৈত্ৃকদম্পাস্তি নহে ১--ক্লাইব যখন আত্ম- 
হত্যা করেন, তখন বিলাতে কত তাল লোকও বলিয়া উঠিম্নাছিলেন যে, 
এত দিনে বিধাতার ন্যায়দণ্ডে সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল ।* 

এ দিকে দিরাজদ্দৌলা গুপ্ত সাঁ্ধপত্রের সন্ধান পাইয়া, মণরজাফরকে 
কারারুদ্ধ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন । মখরজাফরের বাটতে 

গোলাবারুদের অভাব ছিল না-_দুতরাং তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা সহজ 

হইল না। ওয়াট:স্ ইহার আভাস পাইয়া, বায়ূসেবনের উপলক্ষ করিয়া, 
সহযোগী সহযোগে রজন"মুখে অন্বারোহণে পলায়ন কারলেন । তখন আর 

দিরাজদ্দৌলার ইতস্তত: রাঁছল না। [তিনি তৎক্ষণাৎ সেনাপতি ওয়াট- 
সন্কে পত্র লাখতে বাঁসলেন। ইহাই তাঁহার শেষ পত্র। তান 
লিখলেন £- 

২৫ রমজান (১৩ই জুন ১৭৭ )1. 

“আমরা ষে সন্ধি সংস্থাপিত করিয়াছিল।ম, তাহার অঙ্গীকার পালনের জন্য ওয়াটুস, 

সাহেবকে প্রায় সকল বন্তই বুঝাইয়1 দিয়াছি। বৎসামান্য কিছু কিঞ্চিৎ বাকী থাকিতে 
পারে। মাঁণিকচাদের ব্যাপারও একরূপ শেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু এত করিয়াও ফল 
হইল ন|। ওয়াট্দ. এবং কাশিমবাজারের কুঠীয়ালের! বায়ু সেবনের ভাণ করিয়া! রজনীযোগে 
পলীযন করিয়াছেন । ইহ! প্রতারণার স্পষ্ট লক্ষণ, _সন্িভঙ্গের পূর্ববমূচদা। তোমার 
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"৩০৩ সিরাজদ্দৌল! 

'্মজ্ঞাতসারে বা উপদেশ ব্যতীত বে এরূপ কার্য সংঘটিত হয় নাই, তাহ! আমীর বিলক্ষণ 

হাছোধ হইয়াছে । এক্পপ ঘটিবে বলিয়া! চিরদিনই আশঙ্কা করিতাম এবং তোমর। বিশ্বাস- 

"ঘাতকতা৷ করিবে বলিয়াই আমি পলাশী হইতে ছডিনী উঠাইয়! আনিতে সম্মত হইতাম ন1।, 

“যাহা হউক, আমার দ্বারা যে সন্বিভঙ্গ হইল ন1 এজন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ । আমর! যে. 

বর্দপ্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ঈশ্বর এবং পয়গম্বর তাহার সাক্ষী । যিনি প্রথমে প্রতিজ্ঞা তঙ্গ 

করিবেন, তিনিই সেই মহাপাপের শাস্তিভৌগ করিবেন 1” * 

চারিদিকে রাজাবপ্রব ১ তাহার মধ্যে মিরাজের [দিংহামন বটপত্রের 

মত ভাসমান হইল । তিঁণি সব্ব্প্রধত্বে সিংহাসন রক্ষার জন্য ব্যাকুল হইয়া 

পাত্রামন্রগণকে আহ্বান করিতে বাধ্য হইলেন। এই সকল প্রাতছাপিক 

ঘটনার যথাযোগ্য সমালোচনা না কারিয়া লর্' মেকলে পিরাজদ্দৌলাকে 
প্রাতজ্ঞাতষ্গকারশী বিশ্বাসঘাতক সাজাইবার জন্য অবলীলাক্রমে গ্রন্থ 

[লাঁখষা গিয়াছেল | 1 এই গ্রন্থ আমাদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার্থ 

যুবকবৃদ্দের পাঠ্যরুপে [নির্দিষ্ট হইয়া থাকে । ইতিহাস-রচলার এইর্প 
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মেকলের মতামত ৩০১, 

প্রণালী এখন আর পাগুত-সমাজে সমাদর লাত করিতে পারে না। 
এখন বৈজ্ঞানিক-প্রণালণ প্রচলিত হইয়াছে । তদনুলারে যেকলের এই 
সকল মতামত অপেক্ষা পিরাজদ্দৌলার শেষ পত্রখানি আধিক মখাদর, 
লাভের যোগ্য | 

1209990 996981080 07 110 81] 0106 19565 04 5 ৮০ 0০৪ 
30800. 2080 1560. 521550166 5 0০579 800. 5811710920188099, [7৩- 
07:07003950, 296790660, 109888901 95%090.-7-11808%018518 1070. 
(0159. 



য় বিংশ গরিচ্ছো 
ুন্যাত্রা 

য্ধযাত্রার প্রয়োজন"য় আয়োজন শেষ হইলে, ১২ই জন কাঁলিকাতার ফৌন্জ 
চদ্দননগরের ফৌজের সাঁহত মালিত হুইল এবং চণ্দনণগরের দুগ* রক্ষার 
জন্য দেঁড়শত মাত্র জাহাজশ গোরা পশ্চাতে রাখিয়া, ১৩ই জুন সমগ্র 
বৃটিশবাছনশ যুদ্ধযাত্রা করল ।% গহুল গোলা বারুদ লইয়া "গোরা লোগ? 

দুইশত নৌকায় আরোহণ কারিল, “কালা আদষণ'রা গণ্গাতশরের বাদশাহ 

রাস্তার উপর দিয়া পদব্রজে অগ্রপর হইতে লাগিল। 

কলকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ অনেক দর পথ। পথপার্বে হুগলী 

এবং কাটোয়ার দঃ? অগ্রদ্বীপ এবং পলাশশীর ছাউনগতে, নবাবের 

[সপাহছীসেনা বিয়া রহিয়াছে । তাহারা বীরোচিত কর্তব্য সম্পাদন 

কাঁরলে, হয়ত হুগলীর নিকটেই ইংরাজেরা মসৈন্যে পঞ্চত্ব প্রান্ত হইতেন। 
কস্তু ইংরাজের গতিরোধ করা দুরে থাকুক: কেহ একবার বারের ন্যায় 
সম্মূখপমরে অগ্রসর হইবারও আয়োজন কারিল না। ইতিহাষে কেবল 

এই পর স্তই দেখিতে পাওয়া ধায় যে, হুগলশর ফৌজদার ইংরাজের ধদ্ধ- 
জাহাজ দৌখয়া এবং ক্লাইবের তক্জ-ন-গর্জন শুনিয়া নিতাস্ত ভাত হইয়া 
পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। 

ইংরাজেরা যখন চন্দননগর আক্রমণ করেন, মহারাজ নদ্দকুমার তখন 

হুগলীর ফৌজনার। তান সে-যাত্রা ₹ি জন্য ইংরাদ্ের পথ ছাড়িয়া 
স্ পক শা আপি 
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মীরজাফরের অপরাধ ক্ষমা ৩৬৩ - 

দেন, সে কথা মবাবের করণণগোচর হইয়াছিল । এবার সেইজন্য তিনি 
হুগলীতে আর একজন নুতন ফৌজদার পাঠাইয়াছিলেন।* এই লকল 
বাষ্গালী ফোৌজদার বা তাহাদের কালা নিপাহধরা যেরূপ বীরাবক্রমে 
অম্ত্রচালনা করিত; তাহা ইংরাজের অজ্ঞাত ছিল না; তথাপি তাহারা 
কোন: সাহসে দেড়শত মাত্র জাহাজশ-গোরা পশ্চাতে রাখিয়া সসৈন্যে সম্মুখে 
অগ্রসর হইয়াছিলেন ? তাঁহারা কি জানিতেন না ষে, হূগলীর ফৌজ্দার 
পঙ্ঠদেশে আক্রমণ করিলে, ইংরাজের কির্প সব্বনাশ হইতে পারিত ? 

ইংরাজদিগের নিশ্চিন্ত রথযাত্রা, ফৌজদারের সধত্ব-পালিত তহষ্ণণতাক, 
চন্দ্ননগরে দেশত মাত্র গোরার অবস্থান, এই সকল বিষয় একত্র বিচার 

করলে মনে হয় যে, মুর্শিদাবাদের গুগ্রমদ্ত্রণা হয় ত হুগলীর ফৌজদারকেও 
কর্তব্যভ্রষ্ট করিয়াছিল । 

এদিকে বিদ্রোহের সন্ধান পাইয়া, মশরজাফরকে কারারুদ্ধ কারবার 

সঞ্কম্প পরিত্যাগ করিয়া, সিরাজদ্দৌলা তাঁহাকে ম্বপক্ষে টানিয়া আনিবার 
আয়োজন করিতে লাগিলেন । অনেকে বলেন যে, িরাজদ্দৌলার 
কাপুরুষত্বের ইহাই উৎকষ্ট নিদর্শন + কিন্তু সে সমরে মীরজাফরের লঞ্চে 

শক্তপরাক্ষা করিতে বাঁসলে, মুশিদাবাদেই পলাশণর বদদ্ধাতিনয় স:মম্পয্ন 

হইত | দিরাজদ্দৌলা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্যাকুল, সুতরাং কেছ কেহ 
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সেই উমাচরণ এবং নেই পত্র/_পূর্বের স্তায় এবারও বে সহজে কাধ্যোফার হস নাই তাহ! 
কে বলিবে? 
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৩৬৪ সিরাজদ্দৌলা 

মশরজাফরকে কারার:দ্ধ করিবার জন্য উত্তেজনা করিলেও, সিরাজদ্বৌলা সে 
কথায় কর্ণপাত করিলেদ না। তিনি মীরজাফরের সকল অপরাধ ক্ষমা 

করিয়া রাজসদনে আহ্বান কারয়া পাঠাইলেন। দিরাজদ্দৌলা ভাবয়া- 

ছিলেন যে, ইসলামের নামে, আলিবদ্ৰীর নামে, ম্বাধীনতা রক্ষার্থ সকল 

কথা বুঝাইয়া বলিতে পারিলে, হয় ত এখনও মশরজাফরের মাতভ্রম দুর 

হইতে পারে। 'বিদ্রোহশদল সিরাজদ্দৌলাকে বিলক্ষণ ভয় কারতেন। 

তাঁহারা দোঁখলেন যে, সকল কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং নবাবের 
সঙ্গে পুনরায় সখ্যসংস্বাপন করাই লুপরাম্শ 1 তাঁহারা সেইরূপ উপদেশ 

দিতে ত্রুটি করলেন না, কিন্তু মীরজাফরের সাহসে কুলাইল না ১-তানি 

রাজপদনে উপাশ্থিত হইলেন না। * 
অবশেষে আত্মাভমান তুচ্ছ করিয়া, প্বয়ং সিরাজদ্বৌলা ১৫ই জুন 

শিবিকারোছণে মখরজাফরের বাটণতে উপনশত লইলেন।1 এবার 

মীরজাফরকে বাছির হইতে হুইল; এবার তাঁহাকে অধোবদনে সলজ্জ- 
নয়নে স্নেহতাজন কুটুম্বের মুখের দকরুণ তর্খসনাবাক্য শ্রবণ করিতে 

হইল এবং দিরাজদ্দৌলা যখন ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া, ঈশ্বরের নামে, মহম্মদের 
নামে, মুসলমান-গোরবের নামে আলিবদ্দরণর বংশমর্ধযাদার দোহাই দিয়া, 
মধরজাফরকে ফিরিগ্গীর স্লেহবগ্ধন ছিন্ন করিবার জন্য পুনঃ পদনঃ উত্তেজনা 
করিতে লাগিলেন, তখন সকল কথাই স্বীকার করিতে হইল । তখন 

আবার “কোরাণঃ আদিল ।1 আবার মুসলমানের পরম পবিত্র খম্ম গ্রন্থ 
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নবাবের যুদ্ধোদযোগ ৩৪৫ 

মাথার লইয়া, অন্নাতা মৃললমান নরপততির নিকট মুসলমান ষেনাপতি জানু 
পাতিয়া শপথ করিলেন--“ঈশ্বরের নামে, পয়গম্বরের নামে ধম্মশিপথ করিয়া 
অঞ্গীকার করিতেছি, যাবজ্জশবন মুসলমানের সিংহাসন রক্ষা কারিব, প্রাণ 

থাকিতে বিধম্মঁ ফিরিৎগণর সহায়তা কারব না।” 

পরমেশ্বরের পবিত্র নামে সিরাজদ্দৌলার নকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল। 
ছন্দ, যে ব্রাহ্মণের পাদম্পশ করিয়া মিথ্যা বলিতে পারে, সে কথা 
পিরাজদ্দৌলা বিম্দান করিতেন না;--সেইজন্য একবার উমিচাঁদের 

ধন্ম'শপথে প্রতারিত হইয়াছিলেন । মুসলমান যে কোরাণ মাথায় লইরাও 
মিথ্যা কথা বলিতে লাহপ কাঁরবে, তাহা বিশ্বাপ করিতে না পারয়া 

সিরাহ্দ্বৌলা আবার প্রতারত হইলেন । লোকে বলে দিরাজ্জ পরমপাধপ্ড 
ধ্গণদদ্ম-বিচারহাীন উচ্ছঞ্খল যুবক ) তাহা হইলে হয় ত তাঁহার পক্ষে ভাল 

হইত। তাহা হইলে হয় ত হিন্দু ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া, ফিবরি*্গণ 
বাইবেল চুম্বন কারয়া এবং মুসলমান কোরাণ মাথায় লইয়া, তাঁহাকে ধাহা 

ইচ্ছা তাহাই বিশ্বাস করাইতে পারিতেন না। যাহারা স্ব স্ব ধম্যের দোহাই 
দিয়া জানিয়া শুণিয়া প্রতারণা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা একেবারে চাপা 

পড়িয়া গিয়াছে »* আর তাঁহাদের শপথে পিরাজদ্দৌলা প্রতািত হইলেন কেন, 
সেই অপরাধে তাঁহাকে ইতিহাসের তীব্র গঞ্জনা সহ্য করিতে হইতেছে । * 

এইরহপে গহাবিবাদের মীমাংসা করিয়া, পিরাজদ্দৌলা সসৈন্যে পলাশশ- 
ক্ষেত্রে সমবেত হইবার আয়োজন কারিতে লাগিলেন | আশা হইল যে, 
মীরঙ্াফর বখন 'ফাঁরৎগীর সহায়তা করিতে অস্বীকার--তখন এবার "আর 

ইংরাজের নিস্তার নাই। সেই সাহসে তিনি সেনাদল আহ্বান কাঁরলেন। 
কিস্তু তাহারা বিত্বোহ"দলের প্ররোচনায় বেতন না পাইলে, যুদ্ধধাত্রা 
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৩৬৬ সিরাজদ্দৌলা 

করতে অসম্মত হুইল। সুতরাং তাহাদিগের প্বব্ববেতন পাঁরিশোধ 

করিয়া, পিরাজদ্দৌলা নিন্বাস ফেলিবার অবসর পাইলেন । * রায়দুল্লভ, 
ইয়ারলাতিফ, মণরজাফর, মীরমদন, মোহনলাল এবং ফরাসীসেনানায়ক 
সিনফ্রে* এক এক বিভাগের সেনাচালনার ভারগ্রহণ করিয়া সিরাজদ্দৌলার 
সহগামী হইলেন। 

গুগুচরের গোপনান-ুসন্ধানতয়ে, মশরজাফরের পক্ষে সব্ব্দা ইংরাজ- 

শিবিরে সংবাদ প্রেরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি সকল চক্রান্তের 

চক্রধর, সুতরাং তাঁহার প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় ক্লাইব প্রতিদিন তাঁহাকে 
পত্র াখতে লাগিলেন । কিন্ত ১৩ই জুন সোমবার হইতে ১৬ই জুন 

বৃহস্পাতিবার.পধস্ত চার দিনের মধ্যে একখানিও প্রত্যুত্তর পাওয়া গেল 

লা; ওয়াটস সাহেব ১৪ই জুন ইংরাজাশাীবরে মিলিত হইয়া তৎক্ষণাৎ 
মশরজাফরের [নিকট একজন ব"্বামশ হরকরা পাইয়া দেন । দহুর্ভাগ্যক্রমে 
সে হরকরাও ফিরিয়া আপিল না। ক্লাইব অগত্যা [িংকর্ত'ব্যবিমহ্ঢ হইয়া 
সসৈন্যে পাটুলণতে ছাউান ফেলিলেন। 

মীরজাফর ১৬ই জুন বৃহস্পাতিবারে ক্লাইবকে প্রথম পত্র লিখিলেন। 

সে পত্র শংক্রবার পাটলীর ছাউনগতে ক্লাইবের হস্তগত হইল । মীরজাফর 
যে সিরাজের সঙ্গে মৌখিক সধ্য-সংস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছেন, সে 
কথা তান লিজেই িখিয়া পাঠাইলেন । কিন্তু তিনি যে, তজ্জন্য ইংরাজের 
সহায়তা করিয়া আত্মপ্রাতশ্রহুত পালন করিতে [কিছুমাত্র ত্রুটি করিবেন না, 

মে কথাও িখিয়া পাঠাইলেন। এই পত্র পাইয়াও ক্লাইব সম্মুখে অগ্রসর 
৬ সা পপ পল ৯ পিপি 
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কাটোয়া ছর্গ ৩০৭ 

হইতে লাহ্স পাইলেন না। সম্মুখে কাটোয়া-দুগ' | সে দুর সেলানায়ক 
কৃতিম যুদ্ধ করিয়া ইংরাজের নিকট পরাজয় স্বশকার কারবেন এইরূপ কথা 
ছিল।* সে কথা কতদূর মত্য, তাহার পরীক্ষা কারবার জন্য, 
শনিবার প্রাতঃকালে ২০০ গোরা এবং ৩০০ সিপাহী লইয়া মেজর কৃট 
কাটোয়াভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্লাইব সসৈন্যে পাটুলশীতেই অবস্থান 
করিতে বাধ্য হইলেন । অজয় এবং ভাগণরথধর সম্মিলনস্থানে কাটোয়া দুগ/ 
সংস্থাপিত। বগঁর হাঙ্গামায় কাটোয়া দূর্গ বরাবিক্রমের লীলাতৃমি বলিয়া 
চিরবিখ্যাত | এবার কিন্তু দু্গঘারে যুদ্ধ ছইল না । কিয়ৎক্ষণ যদ্ধাতিনয়ের 
পর লবাবসেনা স্বহত্তে চালে চালে আগুন ধরাইয়া দিয়া, দু” হইতে পলায়ন 
করিল। এই যদদ্ধাতিনয়ে নবাব সেনা যতটনুকু বাঁরবিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, 
তাহাতেই মেজর ক্ট ভাবিয়াছিলেন,_-সেনাপতি হয় ত পব্ব'সংকল্প 
পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিতেই বদ্ধপরিকর হইয়াছেন । যাচ্চা হউক, 
কাটোয়া নির্মক্ষিক হইলে ক্লাইব ধীরে ধীরে সসৈন্যে কাটোয়া অধিকার 
করিয়া লইলেন। নাগাঁরকগণ প্রাণতয়ে পলায়ন করায় এত চাউল 
ইংরাজের হস্তগত হইল যে, তাহাতে দশসহত্ত দিপাহণ বৎসর তারিয়া উদর 
পংরণ করিতে পারিত। সূতরাং ক্লাইব সসৈন্যে কাটোয়ায় শিবির সপ্সিবেশ 
করিলেন। 

মীরজাফরের প্রথম পত্রেই ক্লাইবের মন আন্দোলিত হইয়া উঠিম্লাছিল। 
ওয়াস: সাহেবের পবব্ধপ্রোরত গ.প্ুচর ফিরিয়া আরিয়া সন্দেহ আরও 
ঘনীভূত করিয়া তুলিল । আরও সংবাদ নংগ্রহের জন্য ক্লাইব দুই দিন 
প্যস্ত সতৃষ্ণনয়নে পথ চাহিয়া রছিলেন। 1 কখন বিশ্বানে কখন আবদ্বাসে 
আন্দোলিত হইয়া, ফ্লাইব ্ বভাবত£ই তাবিতে লাগিলেন-_গ:গ্তসান্ধিপত্র হয় ত 

*. [05 30500 01 0015 1076 130 01010185060 801297000 
5198 5 116019 02985090 2883589209.---0005, 11. 169, 

1 02009, ০1. 1 169, 



৩৩৮ সিরাজদ্দৌল! 

সিরাজদ্দৌলারই কেবলমাত্র ; হয় ত সখ্যসংস্থাপন করিয়া মীরজাফর 
পদধর্বকথা একেবারেই িল্মৃত হইয়াছেন | সম্মুখে ভাগণরথী তরল তরঙ্গা- 
তচ্গে সময্দ্রাতিমুখে প্রবাহিত । এখনও বর্ধাসমাগম হয় নাই । সুতরাং 
এখনও নদশক্রোতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা আছে । কিন্তু হায়! পরপারে 
উত্তর্ণ হওয়া যত সহজ, পুনরায় প্রত্যাবস্ত'ন করা কি তত সহজ কথা ? 
ক্লাইব হতবৃদ্ধি হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহার হীতহাসাবখ্যাত বিপুল বাহুবল 
এবং অলৌকিক রণকৌশল সহসা যেন শিথিল হইয়া পাঁড়ল।* কেবল 

মনে ছইতে লাগিল--কি কুক্ষণেই দসৈন্যে ঘৃদ্ধযাত্রা করিয়াছেন, কি 
কুলগ্নেই বিদ্রোছীদলের মুখের দিকে চাহিয়া গায়ে পা়িয়া সিরাজদ্দৌলার 
বরুদ্ধে থড়গধারণ কাঁরয়াছেন ! উত্তরকালে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার 

সময়েও, এই দিনের কথা স্মরণ করিয়া, ক্লাইব ম্বীকার কারয়া গিয়াছেন, 
তাঁহার কেবলই ভয় পাইতে লাগল-_প্যদ পরাজিত হই তবে আর 
একজনও সে পরাজয়-কাছিনী বহন কারবার জন্য প্রত্যাগমন কারবার 

অবসর পাইবে না 1” 1 

সোমবার অপরাহে মশরজাফরের নিকট হইতে এক সঙ্গে দুইখানি 

পত্র আপিয়া উপনীত হইল; একখানি ক্লাইবের নামে, অপরখানি উমর- 

বেগের নামে । | এই উভয় পত্রে ল্দেহে অপসারত হইল । কিন্ত 

ক. 391019 10177 19 % 21592 ০5৪2 10101) 26 8৪988 6০ 
80৮8009১10৮ 0৮92 7101010, 11 001065 অ9206 11)) 706 005 01 1919 
13৮15 0500 ০0৪10 89 25602, 00 035 0099/880100 107 0709 096 
8109. 102: 609 1996 1008, 1018 08901061989 ৪0116, 00116 ৪, 19 
00029, 81019011010 605 168:৫601 2990010881011165 0: 1008101176৪, 
060152020----1159501955 11070. 0129. 

1 (799, 8 09198 908090) £06 0706 2080 ০0190 1859 
9৮00976০691] 2৮৪6 85006 0: 005 31996 00202076599 
0৫ 89 170095 ০0৫ 002097000509 1459. 0. 149. 

₹ মীরজাফরের বিধাসী অনুচর উদযবেগ জিরা তি 
অধঝান করিতেছিলেন। 



কাটোয়ার সমর সভ। ৩০৯ 

বৃটিশ-শিবিরে অশ্বসেনা না থাকায়, ফ্লাইবের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠিল ।* 

তানি শানিয়াছিলেন, বন্ধমানের মহারাজের সঙ্গে পিরাজদ্রৌলার সপ্তাব 

নাই। সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে লিখিয়া পাঠাইলেন-_- 

“আপনার অশ্বসেনা যাঁদ এক সহম্রেরও আধক না থাকে, থাপ তাহা 

লইয়াই আমার্দিগের সহিত মিলিত হউন |” 
এই পত্র [িিয়াও ক্লাইবের দ:শ্চিস্তা দুর হইল না। তাঁহার আদেশে 

২১ জুন মঙ্গলবার দামারক সভার আঁধবেশন হইল | ক্লাইব বলিয়া গিয়া- 

ছেন-_*ইছাই তাঁহার জশবনের প্রথম এবং শেষ সামারক সতা।” 1 

বিংশাতি বৃটীশবশরকেশরণ চিত্তাক্রিষ্ট বিষঞ্্ৰদনে কাটোয়ার শিবিরে সামরিক 

সভায় উপবেশন করিলেন । ইচ্ছাদের নিকট ক্লাইব কি মন্ে প্রশ্ন উপাশ্থিত 

কারয়াছিলেন, তাহা লইয়া ইতিহাসে [িলক্ষণ মতভেদ দেখিতে 

পাওয়া যায় । 

মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময় ক্লাইব বালয়া গিয়াছেন_-শতনি 

জিজ্ঞাসা কারয়াছলেন যে, এখনই নদ পার ছইয়া বাহুবলে পিরাজ- 
দ্দৌলাকে আক্রমণ করাই সঙ্গত, কি আরও সংবাদ সংগ্রহের জন্য 

_অপেক্ষা করাই সঙ্গত ?” ? 

*%. 11001) 90106991009. 10. 619 10910155265) ৪৪ ৪1] ১ 609 
091789 01 9010108 60 ৪0600. ডা3817006 130159 ০1 71)201) 6105 
10070811917 20801007095 139 ০6৪ 009 88009 08%ড 6০. 609 1১838 ০1 
13010আ52 100 "ম8৪. 019003650690. 20) 0005 25000 00525208 
20177 60 10120 000600) আ$60 1019 99581, 5550 1979 61365 02015 & 

800058800.--. 01779. ০1. 11. 174. বাস্তবিক অন্সসেনার অভাবে এরূপ 

চিন্তাকুল হওয়াই স্বাভাবিক । কেবল পলাশির যুদ্ধকাব্যে, কবিকল্পনা এই চিন্তা দুর 
ফরিয়! লিখিয়াছেন ঘে,-_ 

“হৃদি ডুবি এক| নহি, ভূবিবে সকঙ্গ--- 
কি পদাতি, অশ্বারোহী, আমার স্থিত ।” 

:+ একথা কি সত্য? চন্দননগর আক্রমণের সময়ে এবং পলাপীর আস্রবনে আরও 
ডুইবার সমর-সভাঁর অধিবেশনের কখ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া বায়। . 

1 1.96092 9657 80০910 ৫2:05 6006. 289: 820 86080 



৩১৩ | সিরাজদ্দৌল। 

ক্লাইবের চিতাখ্যায়ক বলেন, ক্লাইবের যে সকল কাগজপত্র তাঁহার 
হস্তে সমার্পত হইয়াছিল, তন্মধ্যে এই সামারক সভার কার্ধ' বিবরণ ছিল । 
তাহাতে প্রশ্নটি এইরূপ লিখিত আছে £--প্বস্তমান অবস্থায় অন্যের সাহায্য 

না লইয়া আত্মবলেই লবাবশাবির আক্রমণ কারিধ, [কি দেশীয় শাক্তর সহায়তা 
না পাওয়া পযণস্ত অপেক্ষা করব 1১? * | 

এই বিষয়ে মহাসভায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে সামারক সতার অন্যতম 
সভ্য মেজর ক্ট (ইনি পরবস্তপ ইতিহাসে প্যর আয়ার কট নামে প্রসিদ্ধ ) 
বাঁলয়া গিয়াছেন ষে প্রশ্নীট এইরপ £--"এর্প ক্ষেত্রে এখনই নবাবের 
সহিত লংঘর্য উপস্থিত করাই কর্তব্য, কি বর্ধাশেষ না হওয়া পথ্য 

কাটোয়ায় আত্মরক্ষা করিয়া, আমাদের পাহায্যার্থ মহা রাষ্ট্রসেনাদলকে 
আহ্বান করা কর্তব্য।»৮+ সমসাময়িক হীতহাসলেখক অন্ম4ও এই মল্মে 

[িখিয়া গিয়াছেন। 1 
পা পল ৯ সপ: এ সারা ৯৮৯ পর এরা পর ০৯৯৮ প্র. 3 সপ শী সপ শী বি পাপী পপ বা পা সপ্ত পপি ০৯৮ পাল ০০ ৮ শশী সা ৯ পি ০ 
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ক্লাইবের জবানবন্দী ৩১৬. 

ক্লাইবের কাগজপজ্ে পদেশীয় শক্ি”র সাহাযা লওয়ার কথা দেখিতে 
পাওয়া যায়? অর্দ্মির ইতিছামে এবং মেজর কৃটের জবানবন্ব*তে স্পষ্ট 

কাঁরয়া “মহারাম্ট্রশক্তি”্র নামোল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায়| অথচ 

ক্লাইবের জবানবদ্দীতে ইহার নাম-গন্ধও নাই;_কেবল সংবাদ সংগ্রহের 
জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা কর্তব্য কি নাঃ তাহাই রহিয়াছে 
কেন? ক্লাইবের জবানবন্দীতে এরুপ স্থল বিষয়ে ভুল হইল কেন? * 

ক্লাইব যখন মহাসভায় সাক্ষ্যদান করেন, তখন আর তান লেপ্টে- 
নেষ্ট কর্ণেল ক্লাইব নহেন । তখন তিনি পলাশশীবশর (ব্যারণ) লর্ড ক্লাইব--- 

ইংলগ্ডের নরনারীর হিকট প্নবাব” ক্লাইব নামে পারাচিত। তখন কি 
পবর্বকথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন ? কেহ কেহ বলিতে পারেন, অনেক 

দিনের পর এত কথা ম্মরণ রাখা সম্ভব নছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, 
যেখানেই আত্মগৌরব বাঁদ্ধ করা বা আত্মাপরাধ ক্ষালন করা প্রয়োজন, 
ঠিক দেখানে আপিয়াই ক্লাইবের ম্মৃতিশাক্ত অবসন্্ হইয়া পড়ে, _ইছাই 
তাঁহার জবানবন্দীর প্রধান দোষ !1 

ধিনি একবার ম্বার্থসাধনের জন্য জানিয়া শুনিয়া জাল জুয়াচুরি করিয়া- 

ছিলেন এবং আরও শতবার সেরুপ ক্ষেত্রে সেরূপ কার্ধ্য করিতে প্রস্তুত 

ছিলেন, তিনি আত্বগৌরববদ্ধন বা আত্মাপরাধক্ষালনের জন্য পময়াস্তরে 

৮..101019 07918 17000 009 89000068219] 705 00০৮6 803 
07009, 01100109115 20 005 90109616061 01 5 £910819] 190519009 
৮০ 829 810. 06 8072) 708150 10078] 27 01899 01 0139 70876200192 60 
80510566895 00৮ 1৮ 01091920869: 28]15 00010 01159, ০0 9১৪০০ 
1080 60 605 891906 0070010036699 01 09 170088 01 (00100100105, 

[11007001075 17186001609 132085)0 20206, 5০1. 55299. 

্ কোন কৌন ইংরাজ ইতিহাসলেখকও প্রকারান্তরে ইহার উল্লেখ করির] গিয়াছেন। 

জেমন মিল সাধারণ ভাধে ক্লাইবের সত্যনিষ্ঠার যেরূপ সমালোচন! করিয়া] গিয়াছেন, তাহ। 

জা কঠোর। তিনি বলেন--কাধ্সিদ্ধির জন্য ছল-প্রতারণায় ফ্লাইবের অনুতাপ 
'না। 



১২ সিরাজদ্দৌলা 

মহাসভার ন্যায় মহাধম্মাধিকরণের সম্মুখে জানিয়া-শননিয়া এক আধটা 
নিতান্ত আবশ্যকীয় কথা যে এঁদকে-ওদিকে করিয়া বলেন লাই পে বিষয়ে 
নিঃসন্দেহ হইবার উপায় নাই। 

আলিনগরের পাক্ষির পৃব্রে ক্লাইব যখন সংবাদ পাইলেন যে, সিয়াজ- 
দ্দৌলার কামানগ্ীল এখনও আপিয়া পৌহ্ছে নাই, তখন তানি দিশানণে 
শত্রুসংহারের জন্য লব্বাশ্রে নাচিয়া উঠিয়াছিলেন। চন্দননগর আক্রমণের 

পহধের্ব যখন সংবাদ পাইলেন যে, মাদ্রাজ হইতে সেনাদল আসিতেছে এবং 
পিরাজন্দৌলা পাঠানতয়ে জড়সড় হইয়াছেন, তখন সদস্যদিগের ইতস্ততঃ 

থাকলেও ক্লাইব সগবের্ব বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে--"এখনই চদ্দননগর 
ধবংস করিব ।৮ উমরবেগ যখন সন্ধিপত্র আনিয়া দিল, তখন তিনি প্রবল 

প্রতাপে সেনাদল লইয়া পলাশশর দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়াছিলেন | কস্তু 
কাটোয়ায় পদার্পণ করিয়া, তাঁহার অস্তরাত্বা আর সেরূপ উৎপাহ প্রদর্শন 

করিতে পারল না। পাছে কনিষ্ঠ বরপুরুষগণ একবাক্যে যযদ্ধযাত্রার 

অভিমত প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিপদগ্রস্ত করেন, সেই আশএকায় ক্লাইব 

সমরনীতি লঙ্ঘন করতঃ প্রথমেই আপন মত ব্যক্ত করিয়া বাঁললেন-_- 

“যেখানে রছিয়াছি, সেখানেই থাকি, ইহাই আমার মত ;-_আপনাদের 
মতামত ি।”* এই কথায় দ্বাদশজন সেনানায়ক *তথান্তু” বলিলেন । 1 
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পপ এ? বলা পরী 

জবানবন্দীর শেষ ৩১৩ 

কিন্তু; সব্ব কণিচ্ঠ মেজর কট প্রাঁতবাদ কাঁরয়া বলিয়া উঠিলেন--“আপনারা 
বড়ই ভূল বুকিতেছেন। মেনাদলের এখনও [বিশ্বাস আছে যে তাহারা 
শিশ্চয়ই জয়লাভ কাঁরবে । শত্রুর সম্মুখে আসিয়া খতমত খাইয়া বসিয়া 
পাঁড়িলে, তাহারা অবসন্ন হইয়া পাঁড়বে ; কিছুতেই আর উত্তেজিত করা 
যাইবে না। মপশয় লা অবসর পাইলেই নবাবাঁশাবিরে মিলিত হইবেন ১ 
তখন নবাবের বাহুবলও বাড়িবে, ম্ত্রণাও উৎলাহলাভ করিবে । তাহারা 

আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া কাঁলকাতা পলায়নের পথ অবরুদ্ধ কারবে। 
আপনারা এখন যাহা দেখিতে পাইতেছেন নাঃ এমন কত নৃতন বিপদে 
পড়িয়া, বিনাযুদ্ধেই হয় ত পরাজিত হুইবেন। আসুন, এখনই অগ্রসর 
হই» নচেৎ এখনই পলায়ন কর ;-যেখানে আছি, এখানে বাঁপয়া থাকা 

অপম্ভব |” ছয়জন সেনানায়ক এই মতের পোষণ করিলেন। তাঁহাদের 

কথা কাজে লাগিল না; ক্লাইবের মত প্রবল হুইল; যন্ধযাত্রা স্থগিত 
রছিল। * 

মহাসতায় সাক্ষ্য দিবার দময়ে ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন--“কেবল 
যেজর কট এবং কাপ্তান গ্রাপ্ট ভিশ্ন আর সকলেই ধুদ্ধের বিরুদ্ধে যত 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কথা শুনিলেঃ কোম্পানী বাহাদুরের 
সব্বনাশ হইত ;-_-আমি সেই জন্যই তাহা অবছেলা করিয়াছিলাম।” 

ক্লাইব যে নিজেই নর্ব্বাগ্রে যুদ্ধের বিরুদ্ধ মত প্রকাশ কারয়া অন্যান্য 
সেনানায়কদ্দিগের মত প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁছার জবান- 
বন্দিতে কিস্ত; পে কথার উল্লেখ নাই। জবানবন্দী” পাঁড়য়া বরং ইহাই মলে 
হয় যে, আধকাংশ লোকে যহদ্ধের বিরুদ্ধে; কেবল তিনিই কোম্পানীর 
কল্যাণের জন্য বৃদ্ধের সপক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। এখানেও ফি তাঁহার 
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৩১৪ সিরাজদ্দৌলা 

*মৃতিশাক্তি সহসা শিথিল হইয়া পাঁড়য়াছিল? মেকলে বলেন-_-”অহিফেন 
প্রসাদ্দে তদ্দ্রামগ্র থাকিয়া ক্লাইব মধ্যে মধ্যে চমকিয়া উঠিতেন 1” * 
তাঁছার এই সকল স্থল ভুলগুলি কি অহিফেন-প্রসাদাৎ-_না ম্মতভ্রংশ- 
বশাৎ্,_সে কথার আর এখন মশমাংসা করিবার উপায় নাই। 

কি জন্য সমগ্র সমর-সভার মন্ত্রণায় উপেক্ষা প্রদশন কারয়া, সহমা 
ক্লাইবের শৌধযবশ্যয পুলরাগত হইয়াছিল, সে বিষয়েও নালার্প মতঙ্জে 
দেখিতে পাওয়া যায়। অম্মি বলেন-_৭সভাভতঙ্গা হইবামাত্র নিকটস্থ 
বনাস্তরালে প্রবেশ করিয়া, একঘণ্টাকাল গতর ধ্যানে নিমগ্ন থাকিয়া, নিজেই 
বুবিয়াছিলেন যে, অগ্রসর না হওয়াই মৃখতা ! তিনি সেইজন্য শিবিরে 

আপিয়াই আদেশ দিলেন যে, প্রত্যবেই গ্গাপার হইতে হইবে ।* 1 
ঘ্টুয়া” এবং মেকলে অন্র্মির পদানুসরণ কারিয়া, এই কথাই লিখিয়া 

গিয়াছেন। এই বর্ণনায় যাহা কিছু অসঞ্গাঁত ছিল, তাহার পাদপৃরণ 
করিয়া, বাঙ্গালী কাব ধ্যানস্তিমিতলোচন ইংরাজ-সেনাপততির লম্মুখে 
ইংলগ্ডের সৌভাগ্য-লক্ষ্কে সশরণরে হাজির করিয়া দিয়াছেন ! ! 

ক্লাইবের চরিতাখ্যায়ক স্যর জন ম্যাল্কম ধ্যানের অংশটুকু ছাড়িয়া 
দিয়া, অবশিষ্ট কথাগুলি গ্রহণ কারয়াছেন। কিন্ত; ক্লাইবের বিশ্বস্ত পার্বচর 

কক্রাফটল- িখিয়াছেন--“২২শে জুন মীরজাফরের পত্র পাইয়াই ক্লাইব 
ওত সর স্পাকপাপখ্পলিশশ ৯ এ পি  ী শকপশপপপপীসপীপস্জ ০৮ ০৯ পাল পপ ক পপ শপ শিপ শি নিউ ৮০ 
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£ চিন্তা-অবসম্ন মনে কিছুক্ষণ পরে, 

নিমীলিতনেত্রে পুনঃ বসিল! আসনে ; 

ঙ চি ধঃ 

জ্যোতিধিমণ্ডিতা এক অপূর্ববা রমপী ।--পলাদির যুদ্ধ কাব্য। 



রহস্যনির্ণয় ৩১. 

ঘুরিয়া বপিয়াছিলেন এবং তাঁহার আদেশে ২২পে জুন সায়ংকাল & ঘাঁটকার 
লময়ে বৃটিশবাছিনশী গঞ্গাপার হইয়াছিল ।” * 

কাহার কথা সত্য 1 কোন তারিখে, কোন: সময়ে, কি জন্য ক্লাইবের 

মত-পাঁরবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল! তিনি নিজে বলিয়া গিয়াছেন-- 

“কাহারও উপদেশে মত পারিবস্তন ছয় নাই ; তিনি বিশেষ বিবেচনা করিয়া 

[নীজেই মত পরিবর্তন করিয়াছিলেন |” তাঁহার বিশ্বস্ত পাশ্বচর এ কথা 

অস্বীক্ার করিয়া গিয়াছেন। কাহার কথা বিশ্বাস করিব ? 

জ্টুয়াটঠ ম্যালকম এবং মেকলে সকলেই আ্মীলিখিত আদিম ইতিহাস 

হইতে প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন । আর্মির ইতিহাসে প্রকাশ যে, ২২শে জুন 

অপরাহ্ ৪ ঘটিকার সময়ে ক্লাইব মশরজাফরের নিকট হইতে সত্যসত্যই পত্র 
পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর প্রদান করেন | 1 

ক্লাইবের প্রত্যুত্তরে স্পন্টই বুঝা যায় যে; তিনি ২২শেজুন অপরার পথস্ত 
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৩১৬ সিরাজদ্দৌল। 

ধদ্ধধাত্রা করেন নাই; তখনই পত্র পাইবার পর যদদ্ধধাত্রা কারতে কৃত- 
নংকষ্প ছইয়া মীরজাফরকে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন | মশরজাফরের উপদেশ না 
পাইয়া, ইংরাজেরা সনৈন্যে কাটোয়ায় অপেক্ষা কারতেছিলেন এবং তজ্জন্যই 
সমরলভার আঁধবেশন হুইয়াছিল। মীরজাফরের উপদেশ পাইবামাত্র যে 
'আবার ইংরাজসেনাপততির শৌধযবীধণঠ জাগাঁরত হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাই 

প্রমাণশকৃত হইতেছে । ক্লাইব নিজেও স্বীকার কারয়া গিয়াছেন যে সমরসভার 

আধবেশন শেষ হইলে, ২৪ ঘণ্টার বিশেষ গবেষণার পরে, তাঁহার মত্ত- 
পরিবর্তন মংঘটিত হয় এবং ২২শে জ্ন অপরাহ €« ঘাঁটকার দময়ে সেনাদল 

গঞ্গাপার হয়।” * সুতরাং স্ক্রাফটটন্ ধাহা লিখিয়া িয়াছেন, তাহাই 
সত্য হুইয়া দাঁড়ায় । অথচ ক্রাইব ম্পণ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন-_“কাহারও 

কথায় কি উপদেশে তাঁহার মত পাঁরিবর্তন হয় নাই |» 

এই সকল অকাট্য প্রমাণের বিরুদ্ধে আর্মি ২২শে জ.ন প্রত্যষে গঙ্গাপার 
হইবার কথা [লখিয়া সক্রাফটনের উক্তির খণ্ডন ও ধ্যানযোগে ক্লাইবের মত 
পাঁরবর্তন হইবার কথা প্রাতপন্ন কারবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন | সেই 
জন্য তিনি লিখিয়া গিয়াছেন-_”২১শে জুন এক ঘণ্টার ধ্যানষোগেই 
ক্লাইবের দিব্য নেত্র প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল!” মেকলে ইছারই পদানহ- 
সরণ করিয়া, বাঞগালীর সত্যনিষ্ঠার কল*করটনায় লজ্জাবোধ করেন নাই । 

আম্মির ন্যায় আর একজন সমসাময়িক লেখক ২১শে তারখেই 
ক্লাইবের মত পারবস্তনের কথা লীখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনিও স্পষ্টই 
বািয়াছেন--”"এই দিবসেই সন্ধ্যাকালে মশরজাফরের পত্র আপিয়াছিল এবং 
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গঙগাপার ৩১, 

তাহাতেই টা পরদিবস প্রত্যবে গঞ্গাপার হইবার জন্য কৃতসংকল্প 
হইয়াছিলেন।” 

আমরাই না সংঘটনের মুল কারণ! আমাদিগের মীরজাফর, 
আমাদিগের রায়দুল্'ত, আম।দিগের জগৎশেঠ, আমাদিগেব প্বদেশীয় রাজ- 

কম্ম“চারিগণের বিশ্বাসধা তকতাই পিরাজদ্দৌলার সব্ধনাশের মূল। তঙ্জন্য 
চিরাদন আমাদিগকে ইতিহাসের নিকট শতগঞ্জনা সহ্য কাঁরিতে হইবে । 

কিস্ত দেশীয় লোকের দলে উমিচাঁদ ছিল, বিদেশশয় বাঁপকের দলেও ক্লাইব 

ছিল ;-_এই এরীঁতহাপিক সত্য স্বীকার কাঁরলে, ন্যায়ের মধযাদা আধিকতর' 

সুরক্ষিত হয়। আিনগরের লদ্ধি সংস্থাঁপত হইলে, পিরাজদ্দৌলার 

মনস্তষ্টির জন্য কর্ণেল ক্লাইব এক প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন | + 

সে প্রতিজ্ঞাপত্রখানি এইরূপ £-- 
“্বঙ্গদেশস্থ ইংরাজস্থলসৈন্দলের আধিনায়ক আমি কর্ণেল ক্লাইব 

“সাবুদজঙ্গ বাহাদুর” ঈশ্বর এবং উদ্ধারকর্ার (ধীশুখণ্টের ) সম্মুখে 
এতদ্দনারা প্রাতিজ্ঞাপুব্বক জানাইতেছি যে, ইংরাজ এবং নবাব পিরাজদ্দৌলার. 
মধ্যে শাস্ত বিরাজ কারতেছে। নবাবের সাত যে মদ্মে সন্ষি হইয়াছে, 
ইংরাজেরা তাহার অক্ষর মর্ধযাদা রক্ষা কারবেন | নবাব যত দিন সান্বিরক্ষা 
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১৩১৮ সিরাজদ্দৌল! 

করিবেন, ততদিন ইংরাজেরা তাঁহার শত্রমকে ইংরাজের শত্র:র্পে দর্শন 

করিবেন এবং নবাব যখন চাহিবেনঃ তখনই তাঁহাকে যথাশাক্তি সাহাষ্যদান 

কাঁরবেন। ১৭৫৭ থঙ্টাত্দের ১২ই ফেব্রুয়ারণী।” 
ক্লাইৰ ফিরূপে এই অঙ্গীকার পালন কাঁরয়াছিলেন, সে বিষয়ে [তান 

মহাসতায় সাক্ষ্য দিবার সময়ে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। চদ্দননগর 
আক্রমণ করা স্থির হইলে, ক্লাইব আরও অগ্রসর হওয়ার কথা সদস্যগপকে 
পুনঃ পুনঃ বাঁলয়াছিলেন। *%গ 

ক্লাইবের এইরংপ অপরল ব্যবহার সব্বথা পিন্দনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কস্তু ক্লাইব বাইবেলভক্ত সাধু থব্টীয়ানের ন্যায় এক গণ্ডে চপেটাঘাত সহ্য 
কারয়া অন্য গণ্ড ফিরাইয়া দিলে কিংবা এদেশের লোক-_হিন্দ; এবং 

মুসলমান--“দিল্লীশ্বরো বা জগদী*বরো বা” বলিয়া মুসলমান সিংহাসন রক্ষা 

কাঁরলে, ইংরাজ-রাজভাক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ কারত না ! চাঁরত্রহীনতায় রোমক" 

সাম্রাজ্যের অধঃপতন হইন্নাছিল, চারিব্রহনতায় ভারত-সাপ্রাজ্যের অভন্যদূ় 
হইয়াছে । ভগবানের ইচ্ছায় হলাহল ছইতেও অমৃতের উৎপত্তি হয় বালিয়া 
যাঁছাদের বিশ্বাস, তাঁহারা আমাদের ইতিহাসে সে বিশ্বাসের উজ্জল দস্টান্ত 
প্রত্যক্ষ করিতে পারেন ! 
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বিংশ এবিচ্ে 
পলাশীর যুদ্ধ 

পণীড়ত সেনাদলকে কাটোয়ান্দুগে সুরক্ষিত করিয়া, অবশিষ্ট বৃটিশবাহিনশ 

২২শে জুন পায়ংকালে ভাগণরথণ উত্তপর্ণ হইয়া, মশরজাফরের পহবর্বকখিত 

স্কেতানুসারে, দলে দলে পলাশণর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। পলাশণর 
মাড়ে সাত ক্রোশ দুরে ;--পাছে মবাব-সেনা পলাশ অধিকার করিয়া লয়, 

পেই আশঙ্কায় ইংরাজেরা বৃষ্টি-বাদল মাথায় করিয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া 

চিল এবং অক্রাস্ত-দমর-যাত্রায় গলদঘম্ম+-কলেবরে রাত্র একটার সময়ে 

পলাশীর আত্মবনে আশ্রয় গ্রহণ করিল । * 

দিরাজদ্দৌলা মনকরা ছাঁড়য়া আরও দক্ষিণে অগ্রসর হইয়াছলেন এবং 
ভাগীরথা যেখানে অধ্বক্ষুরের ন্যায় বক্রগতিতে প্রবাছিত, তাহার প্ব্বদিকে, 

_তেজনগরের উন্মুক্ত প্রান্তরের উত্তরাংশে- শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন | 

শিবিরের দক্ষিণে অঙ্পোচ্চ মৃত্প্রাচীর। তাছার দক্ষিণে মৃতিকাস্তংপ এবং 

দুইটি পুরাতন সরোবর । পিরাজসেনার বাদ্যোদ্যমে বহুদূর পর্যান্ 
বনতুমি প্রতিশব্দিত হইতোছিল 7 ক্লাইব বুঝিলেন যে, পত্র অতি 
নিকটে । সে রজনাঁতে বৃটিশবাছিনা যথাসম্ভব নিপ্রালাত করিল, কি 
সেনাপতি আর শিদ্রার অবপর পাইলেন না) কেবল নিরস্তর মনে হইতে 
লাগিল,--“ক হয় কি হয় রণে, জয়-পরাজজয় 1” 1 
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৩২০ সিরাজদ্দৌল! 

পিরাজদ্দৌলাও লিদ্রার অবসর পাইলেন না; একাকণ নির্জন পট- 

মণ্ডপে বসিয়া প্রহর গণনা করিতে করিতেই রজ্ঞন” প্রভাত হইয়া গেল । 

তিনি চিস্তাক্রি্ট বিষপ্রবনে একাকণ ভস্তিমিতালোকে বসিয়া রাহয়াছেন ; 

সুচতুর তশ্কর অবসর বিয়া তাহার সম্মুখ হইতেই ফর্শ* উঠাইয়া লটয়া 
প্রশ্থান করিল! িরাজ সুক্তোখিতের ন্যায় তাহার পশ্ান্ধাবন করিয়া 

বাছিরে আয়া দেখিলেন, তাঁহার পার5রবর্গ কে কোথায় পলায়ন করিয়াছে: । 

সিরাজ মম্ম“পশীড়ত কণ্ঠে অলক্ষিতে বাঁলয়া উঠিলেন-_-পহায় ! না মরিতেই 

ইহারা আমাকে মৃতের মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছে ! * 
[সিংহাসনে পদাপণণ করিবার পৃবের্ধেই দিরাজদ্দৌলা পানদোষ পরিত্যাগ 

করিয়াছিলেন ।1 তাঁহার পরমশত্র; সমসামাঁয়ক ইংরাজলেখকেরাও বলিয়া 
গিয়াছেন যে, পর্বের কথা যাহাই হউক, আলিবর্দ্দির নিকট ধর্্মশপথ 
করিবার পর দিরাজ আর স.রাপাত্র গ্রহণ করেন নাই। ! পলাশশর পটমণ্ডপে 
তিনি যখন একাকণ চিস্তামগ্ন সেই সময়ের চিত্রপট উদ্ঘাটন করিবার জন্য 

কেবল তাঁছার ম্বদেশীয় কাঁব লিখিয়া রাখিয়াছেন £-- 

প্চাল সুরা স্বর্ণপাত্রে ঢাল পুনব্বার 

কামানলে কর সবে আহুতি প্রদ্দান ১ 

30:80:08 139890$10:৪.--এই ঘটন! প্রকারাস্তরে য়ার্টেও বর্ণিত 

আছে, অন্ঠান্য ইতিহাসেও স্থানলাভ করিয়াছে । 
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বিরাজদ্দৌলার পানদোষ ৩২১ 

খাও চাল, ঢাল খাও, শ্রেমপারাবার 

উথলিবে, লজ্জাদপ হইবে [িত্বাণ ; 
বিবলনা লো সংন্দরী ! সংরাপাত্র করে 

কোথা যাও নেচে নেচে? নবাবের কাছে? 

যাও তবে সুধাহাসি মাথি বিম্বাধরে 

ভুজপ্গিন্ধ-সম বেণী দুলিতেছে পাছে ; 
চলুক চলুক নাচ, টলুক চরণ, 

উড়ুক কামের ধৃজা,__কালি হবে রণ |” * 

বর্ণনা-লািত্যে এই সরস কবিতা বাঞ্গালশর নিকট সমধিক সমাদর লাভ 

করিয়াছে । রঞ্গম্চ “উজ্দরলিত দীপাবলিতেজে” বারবিলাপিন-দাহায্যে 
এই সঃলিখিত চিত্রপট পুনঃ পুনঃ প্রদূশিত হইয়া, কত লোকের নৈতিক 

অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া তুলিয়াছে ! যাহা [সিরাজদ্দৌলার কলঞ্করটনার 
জন্য কল্পনা-সাহায্য কত সম্তপণণে রচিত হইয়াছিল, তাহা যে আমাদিগেরই 
আধুনিক উদ্যান-বিহারী কুবেরমস্তানদিগের আবকল ছায়্াচিত্ত্র, তাহাও 

স্পঞ্টতর আলোকে উদ্ভাপিত হইয়া উঠিয়াছে। 
ঘ্টুয়ার্ট, গোলাম হোসেনের পদানসরণ কিয়া, নবাবগঞ্জের যুদ্ধশিবিরে 

কামাসক্ত শওকতজঙ্গের যে অসাধু চিত্র অঞ্কিত করিয়া গিয়াছেন, ইহা 
রি তাহারই প্রতিবিষ্ব নহে? “পলাশণর বুদ্ধকাব্য' রচনা কারবার পুবের্ব 

কি বোধ হয় *্টুয়াট” পাঠ করিয়া থাকিবেন। প্রণাম £- 

--*সেই দিন করিয়া যন্ত্রণা, 
রজিলাম পৃর্িয়ার পাপী দুরাচার 

কিনতু পরিপাষে ছার! লগ্ন তি ফল? 

* প্জাদীর বুদ্ধকাব্য ৷ 

২১ 



৩২২ সিরাজদ্গৌল। 

সরামত্তঃ কামাসক্ত, পড়িল সংগ্রামে, 

যেমতি পড়িল ক্রৌঞধ্চ-মিথুন দুবর্ষল 
ব্যাধ-কবি বাল্সীকির ব্যাধ-বিদ্ধ বাণে |” * 

য়া ভিন্ন আর কোন হীতিহাসে এইরূপ সূললিত বর্ণনা দেখিতে 
পাওয়া যায় না। কিন্তু পিরাজদ্দৌলার কপাল ! চ্টুয়া“ পাড়িয়াও 
তাঁহার স্বদেশের কাব নবাবগঞ্জের শওকতজঙ্গের চিত্রপটখানি পলাশীর 
পিরাজদ্দৌলার 'িত্রপট বালিয্না জনপমাজে প্রচার করতে কিছ-মাত্র ইতস্ততঃ 
করলেন না! “কবির পথ” কি এতই শাঁনহ্কণ্টক” ? 

সেকালের ইংরাজ-বাঙ্গাল'ী মিলিত হইয়া, িরাজদ্দৌলার নামে কত 
অলশক কলঘ্ক রটনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের নিকট অপরিচিত 

নাই। অবসর পাইলে একালের প্রাতিভাশালশ সাহিত্যসেবকগণ এখনও 

কত নৃতন নূতন রচনা-কৌশলের পরিচয় প্রদান কারতে পারেন “পলাশীর 

য,দ্ধকাব্যই” তাহার উদ্ককৃষ্ট নিদর্শন । যাহা সেকালের লোকেও জানিত না, 

যাহা সিরাজদ্দৌলার শত্রদলও কল্পনা কাঁরতে সাহস পাইত না,_একালের 
লোকে তাছারও অভাবপুরণ করিতে ইতস্্রতঃ করিতেছেন না। লোকে 

বলে, দরফরাজধাঁ অশাস্তহদয়ে জগৎশেঠের পযুক্রবধর মুখাবলোকন করিয়া 1 
প্রায়শচিভম্বরংপ শিরিয়ার ধুদ্ধে জীবন বিসর্জন করিয়াছিলেন ;--কাঁব সেই 
জলশ্রতি লতাপল্পবে লুশোতিত করিয়া, পিরাজদ্দৌলার স্কন্ধে আরোপ 
কারবার জন্য লিখিয়া গিয়াছেন £-- 

* পলানীর যুদ্ধকাব্য। প্রথম সংক্করণ প্রকাশিত হইবার পর কবিবর লেখককে 

বলিয়াছিলেন যে, তিনি পলাশীর যুদ্ধকাা রচনার পূর্বে ইয়াটের ইতিহাস পাঠ করেন নাই। 

1 ন0191115 [73691586108 15602298] 70591368, 287৮ ০ 

2.0. 

, শেঠবংশীয়গণ তাহা শ্বীকার করেন ন1। তাঁহারা বাছা বলিয়া থাকেন, শ্রীতূত 

'দিখিললাখ ক্নায় তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । ০ 



পলাশীর যুদ্ধকাব্য ৩২৩ 

”--কি বালব আর, 

বেগমের বেশে পাপা পশি অন্তঃপুরে, 

নিরমল কুল মম---প্রাতিভা যাহার 

মধ্যাহ্ন ভাম্কর-সম, ভ্ভারত জুড়ে 
প্রজবলিত, সেই কুলে দুষ্ট দুরাচার 

করিয়াছে কলগ্কের কালিমা সঞ্চার !” 

যিনি আশৈশব শাবরে শাবরে আসিহস্তে জণবন যাপন কিয়া অন্যায় 

কৌশলে পলাশশক্ষেত্রে রপপরাজিত ছইয়াছিলেন, কাব তাঁহাকে কাপুরুষ 
সাজাইবার জন্য “হুগ:লীর সমরে” প্ৰাঁতে তৃণ লয়ে” “ভয়ে” সমর ত্যাগ 

করাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন । &* মহারাজ কৃষ্চচদ্দ্র রায় এবং তাঁহার জ্যেচ্চপৃ্ 
কুমার শিবচন্্র ইংরাজের পক্ষাবলদ্বী বলিয়া নবাব মশরকাশিমের আদেশে 
১৭৬৩ খঙ্টাব্রে প্রাণদণ্ডের প্রতীক্ষায় “মঞ্গীর দু্গে” কারারুদ্ধ খাঁকয়া 

ইংরাজ কপায় মক্তিলাভ করেন। 1 করি সময়-শ্রোত উত্তীর্ণ হইয়া, 
[িরাজদ্দৌলাকেই তাহার জন্য অপরাধী সাজাইয়া, “কোন একজন বঞ্গ- 

* ইতিহাসে হুগলীর সমর-কাহিনী অন্যরূপ। সিরাজ তাহাতে আদৌ উপস্থিত 
ছিলেন নাঁ। তিনি “ীতে তৃণ লয়ে” “সভয়ে" সমরত্যাগ করা দূরে থাকুক, ইংরাজের! 
তাহার অগোচরে গোপনে তক্ষরের স্ায় হুগলী নুষ্ঠন করায় তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা 
দিবার জন্যই দ্বিতীয়বার কলিকাতা! আক্রমণ করেন 1 ক্লাইভ তাহার গতিরোধ করিতে 
গেলে ভীহাগ ছুই জন সেনানাঁর়ক এবং সেক্রেটারী পঞ্চত্বলাভ করিয়াছিলেন । নিশারণে 
শত্রসংহার করিতে গিয়? হবয়ং ক্লাইব হেটসুণ্ডে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। “কবির 
পথ” অবশ্যই “নিষ্ষ্টক”; ইতিহাসের পথ সেরূপ নহে। 

+ ইংরাজী ইতিহাস ভিন্ন হুপ্রসিদ্ধ “ক্ষিতীশবংশাঁবলি চরিতে”্র ( ১২৩--১২৬ পৃষ্ঠা ) 
এই ঘটনা আনুপুর্বিক বণিত রহিয়াছে । “ক্ষিতীশবংশাঁবলি চরিতের” চারি বৎসয় পরে 
“পলাশীর হুদ্ধকাব্য” প্রকাশিত হয় । অথচ শ্রীযুক্ত নবীনচজ্র সেন মহাশয়ের চায় লক্ষপ্রতিষ্ঠ 
সাহিত্য-সেবক এবং তীহার “বঙ্গ-সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত” কোন একজন বন্ধু মহাশয় 
চারি বখসরের মধ্যেও “ক্ষিতীশবংশাবলি চরিতের স্যার “ব্ল-সাহিত্য 'সমাজে সুপরিচিত” 
্রস্থখীনি একবার মাত্রও পাঠ করিবার জাবসর প্রাপ্ত হন নাই। অহো! ' খদেশের 
ইতিহাসের অপরিসীম সৌভাগ্য । | 



৩২৪ সিরাজদ্দৌল! 

সাহত্য-সমাজে সুপরিচিত বন্ধদর মুখে শনানয়াছেন বলিয়া নি্কতিলাভ 

করিয়াছেন! * যে দেশের কধি-কাহিনশ ইতিহাস-রচনার ভার গ্রহণ 
করিয়াছে, সে দেশে িরাজ-কািমা উত্তরোত্তর দুরপনেয় হইয়া; উঠিবে, 
তাহাতে আর বিম্ময়ের কথা কি? 

“পলাশশর .দ্ধকাব্যেশ্র এই সকল কাম্পাঁনক পিরাজ-কলঞক দলদশন 

করিয়া কাববর নবীনচম্দ্র সেন মহাশয়ের [নিকট তত্বাজজ্ঞাস্ হইয়াছিলাম । 
কোন একজন বঙ্গ-নাহিত্য সমাজে সংপরিচিত বন্ধু দয়া করিল্না 'লাখিয়া 

পাঠাইয়াছিলেন”-পনবীন বাবুর উত্তর এক লাইনও নয়। পলাশণর যুদ্ধ- 
কাব্য ইতিহাস নয় ; আপনাকে ইহাই িখিতে অনুমাতি করিয়াছেন 1” 1 
নবীন বাবুর “পলাশীর যুদ্ধ” যে ইতিহাল নয়” তাহা সকলে জানে না। 

তাঁছার ন্যায় ্বদেশতক্ত কৃতাবদ্য সাছিত্য-সেবক যে সব্বধথা ম্বকপোল- 

কঞ্পিত অযথা-কলঙ্ফে পিরাজদ্দৌলার আপাদমস্তক কলঠ্কিত করিয়া কাব্য- 
রসের অবতারণা করবেন, তাহা লহপা ধারণা কারিতে সাহস না পাইয়া, 
অনেকে, তাঁহার “পলাশার যদ্ধকাব্য”কে ইতিহাস বিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
অন্যের কথা দুরে থাকুক, সম্প্রতি “প্যান্যাল এন কোম্পান?” পলাশণর যনদ্ধ 

কাব্যের যে শাবদ্যালয়ের পাঠ্যসংকরণ* প্রকাশিত কারয়াছেন, তাহাতেও 

ইহাকে "ইতিছাস+ বলিয়া পরিচিত ও বিদ্যালয়ে প্রচলিত কারবার অন্য 
তামকা লিখিত হইয়াছে 1! 1 “কবির পথ নিৎকণ্টক” হইলেও, খ্রীতহাপিক 

* পলাশীর যুদ্ধকাব্য পরিশিষ্ট । 

+ সাহ্ত্যি-সম্পাদক শ্রীবুক্ত হুরেশচজ্র সমাজপতি । 
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বুদ্ধারভ ৩২৫ 

চত্রচয়নে সর্বথা নিরগ্কুশ হইতে পারে না। যে ছুততভাগ্য নরপতি তরুণ 
জশবনে অন্যায় কৌশলে পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়া অকালে দেহ বিসঙ্্ন করিতে 
বাধ্য হুইয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত হাতহাস লইয়া কাব্যরচনা করিলে 
“পলাশশর যুদ্ধকাব্য” আধকতর মম্মম্পর্শ করিত। কবি আত্মকজ্পনার 

আশ্রয় গ্রহণ করিলে ও বরং ভাল হইত, _-ত্তাহা হইলে, তাঁহার কষ্পনা পদে 
প্দে “মেকলের”* ছাঁচে ঢালা ছইত না। মেকলে-লাখত পলাশণর ধুদ্ধও 

কাব্য--ইতিহাল নহে। কবি তাঁহাকেই অন্ধের বণ্টির ন্যায় প্রবল আগ্রছে 
আঁকড়িয়া না ধরলে হতভাগ্য দিরাজদ্দৌলার প্রেতাত্বা অনেক অলক 
আক্রমণের কঠোর হস্ত হইতে পাঁরত্রণ লাভ করিতে পারিত। কেবল 

সেইজন্য "বদেশের কশীর্তমান: কাঁবির ভ্রম-প্রমাদের সমালোচনা লাখত হুইল । 
রজনণ প্রভাত হইল। যে প্রভাতে ভারতগগনে বৃটিশসৌভাগ্য পর্যয 

সমদিত হইবার সুত্রপাত হইয়াছিল, সেই প্রভাতে, _-”১১৭০ হিজরণ ৫ 
সাওয়াল রোজ পঞ্জসোম্বা* * ( বহস্পাঁতবারে ) পলাশপপ্রাস্তরে ইংরাজ 
বাঙ্গালী শক্তিপরাক্ষার জন্য একে একে গাঝ্রোখান করিতে লাগিল । 

ইংরাভ্তেরা যে আত্বনে সেনাসমাবেশ কারয়াছিলেন, তাহার নাম 
“লক্ষবাগ”্* লোকে বলে তাহা লক্ষ বৃক্ষে পাঁরপ্ণ ছিল । এই আজ” 
কাননের পশ্চিমোত্তর কোণে মগর়ামঞ্জ ; ক্লাইব তাহার পান্বে?-_ লক্ষ- 

বাগের উত্তরে উন্মুক্ত প্রান্তরে ব্যহ রচনা করিলেন। সিরাজদ্দৌলা 

প্রত্যষেই মীরজাফর, ইয়ার লাঁতফ এবং রায়দুল্লভকে শিবির হইতে অগ্রসর. 
হইবার অনুমতি করিয়াছিলেন । তাঁহারা অর্ধচদ্দ্রাকারে ব্যহরচপা করিয়া 

শ্রেণীপম্বন্ধ বলাকা প্রসাছের ন্যায় ধণর মম্থরগতিতে আত্রৰন বেন্টন করিরার 

জম্ম অগ্রসর হইতে লাগলেন । 

* সুতক্ষরীণ ; কলিকাতা বিষ্ঠালগের পাঠা, (শ্রীযুক্ত হয়ক্রসাদ শা্ত্রী মহাশয়ের 
সঙ্কলিত ইতিহাসে ) লিখিত আছে বে, পলাশীর বুদ্ধ ১৭ই জুন সাধিত হইয়াছিল । বল! 

বাহুল্য হে ইহ সম্পূ অমূলক ক্অখব] লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন মাত্র । 



৩২১ সিরাজদ্দৌল। 

ইংরাজদিগের মনে হইল এই চক্রবহ্যহ যাঁদ আত্রবন বেণ্টন করিয়া 
কামানে আগ্রসংঘোগ করে, তবেই সবর্যনাশ! & ক্লাইবের গোরাপল্টন 
চারিদলে বিতক্ত হইয়া মেজর িলপা ট্রিক মেজর গ্রাপ্ট, মেজর কউ এবং 
কাগুান গপের অধণনে অক্ত্রধারণ কারিল। মধ্যস্থলে “গোরা লোগ” 'বামে 

দক্ষিণে “কালা আদমীরা* ছয়টি কামান সম্মুখে করিয়া সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান 

হইল | মশরমদনের পাশা সেনা সম্মুখস্থ সরোবর তরে সমবেত 

হইয়াছিল । এক পাশ্বে ফরাসঁ-বশর সিনস্রে* এক পাশ্বে বাণ্গালী-বধর 
মোহনলাল, মধ্যস্থলে বাঙ্গাল? দেনাপতি মশীরম্দন সেনাচালনার ভার 

গ্রহণ করিলেন । 

সিরাজ-বাছিনীর আন্তরণাবৃত রণছত্তী, লুঁশক্ষিত অশ্বসেণা এবং 

সুগঠিত আগ্নেয়াস্ত্র যখন ধরে ধীরে সম্ম2খে অশ্রসর হইতে লাগল, তখন 

ইংরাজেরা ভাবিলেন--িরাজবন্যহ দুভেদ্য ! 1 
বেলা ৮ ঘাটিকার সময়ে মীরমদন সরোবরতশরে কামানে অগ্নিসংযোগ 

বরিলেন ১--প্রথম গোলাতেই ইংরাজপক্ষে একজন হত এবং একজন আহত 

হইল । তাহার পর মুহুমএহুঃ কামান চলিতে লাগিল- মুহ,মতুঃ ইংরাজসেনা 
ধরাশায়ী হুইতে লাগিল । এই ভাবে আধ ঘণ্টা যুদ্ধ চালয়াছিল। এই 
আধ ঘণ্টায় ১০ জন গোরা ও ২০ জন কালা দিপাহী মৃত্যুক্রোড় আশ্রয় 

কারল। 1 ইংরাজের কামানও নখরন ছিল না। তাহার প্রচণ্ড পণড়নে 

4৮ 05510799801 6159 9870. 80০ তব 8001018 911005 98 
[96993%90. 30087013808 ০9৮ ০01 60912” 10599 6০055৮29208 60৪ £1০59, 
স্য1)101) কাত 7819 320 00989990109 01 ১ 6091 11069706102. 8992090. 6০ 
05 60 ৪0০0700, 0:9,--15915 এ ০0020091, 

+ 196 2610 809 10070006201 51907091565 81] ০০5৪9:৩0 1810 
9988190 31061599 97300701855, 00612 00285 280 60912 015 
৪%/০:৫ 21156810106 20 609 ৪:05 01012 06855 08015010, 239 05 
ফর 81258 01 03920. 800. €10613 8651505108 75106,--605 20509 
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ইংরাজসেনার পলায়ন ৩২৭ 

নবাবসেনা ও ধরাশায়ী হুইতেছিল । কিন্তু তাহাতে নবাবের গোলন্দাজদিগের 

কিছনমাত্র ক্ষতি হয় নাই, তাহারা অক্ষতদেছে [বিপুলবিজ্রমে ইংরাজ-সেলার 
মধ্যে মিনিটে মিনিটে গোলা প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। আধ ঘণ্টাতেই 
ক্লাইবের সমরসাধ মিটিল। আধ ঘণ্টাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন প্রতি 
মিনিটে একটি কাঁরয়া হত ও কতকগনীল আহত হইতে থাকলে, তাঁহার 
তিন সহস্র সিপাহশ অধিকক্ষণ শৌর্যযবশধয প্রকাশ করিবার অবসর পাইবে 

না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য ক্লাইবকে সসৈন্যে হটিতে হইল। * ইংরাজ- 
সেনার দুইটি কামান বাহিরে থাকিল, আর চারটি কামান লইয়া তাহারা 

আত্্বনের মধ্যে লুকাইয়া গেল; ক্লাইবের আদেশে সকলেই বক্ষাস্তরালে 
বশিয়া পড়িল। নবাবের তোপমঞ্চগুলি ৪ হাত উচ্চ । সুতরাং মীরমদনের 

গোলা ইংরাঞ্জসেনার মাথার উপর দিয়া ছুটিতে লাগল $ ক্াচৎ বা 

বৃক্ষশাথায় প্রাতহত হইতে লাগিল । 

বক্ষান্তরালে লুকাইয়া থাঁকয়াও ক্লাইবের আশঞ্কা দুর হইল না। 
নাবাব-সেনার ব্যহ-রুনায় এবং সমরকৌশলে তাহার কি কাঁপয়া 
উঠিয়াছিল। তিনি উমিচাঁদকে ভৎ্“সনা কারয়া বলিতে আরম্ত করিলেন 

-_-তোমাপিগকে বিশ্বাস করিয়া বড়ই কুমস্ম” করিয়াছি । তোমাদের সঙ্গে 

কথা ছিল যে, একটা যৎসামান্য যুদ্ধাভিনয় হইলেই মনস্কাম পর্ণ হইবে; 
সিরাজসেনা যুদ্ধক্ষেত্রে বাহুবল প্রদর্শন কারবে না। এখন যে তাহার 

সকল কথাই বিপরীত হইতেছে ?” 1 উমিচাদি বিনীতভাবে নিবেদন 
করিলেন--“্যাহারা যুদ্ধ করিতেছে, তাহারা মীরম্ূন এবং মোহনলালের 

সেনাদল ; তাহারাই কেবল প্রভৃভক্ত | তাহাদিগকে কারকেশে পরাছিত 

* ভাত ৪০০০ 1০270 800, & 5005797 0£ 108118 00021208000 
09 1000 60917 0165 1215985 01 080000 ক ক ক 6056 9. 90790 
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1 “সাব্ধেজঙগমে (ক্লাইব ) আমীনটাদসে বাদগুষান্ হো কর্, গোসা করমায়া, আও 
কছ! কে এসাহি ওকাদা থা কে খাফিফ, জড়াইমে বায়ার দিলি হাসিল, হো বায় গা, আওর 



৩২৮ সিরাজদ্দোৌল! 

কাঁরতে পারিলেই হয়; অন্যান্য সেনানায়কগণ কেহই অন্তর চালনা 
করবেন না।ঈ 

মশরমদন ধীরে ধীরে সম্ম-খে অগ্রসর হইয়া িপুলাধক্রমে গোলা চালনা 
করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে মীরজাফরের চক্রবহ্যহ যাঁদ আর এফুটু 
অগ্রসর হইয়া কামানে অগ্নিসংযোগ করিত, তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল 
লা11 কিন্তু মীরজাফর, ইয়ার লাতফ, রায়দুল্লভ যেখানে সেনাসমাবেশ 
কারয়াছিলেন, সেইখানেই চিত্রার্পতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রণকৌতুক দর্শন 
করিতে লাগিলেন ।1 বেলা ১১টার সময় গলদঘম্মকলেবরে ক্লাইব 

সমরসভার পরামশ জিজ্ঞাসা করিতে বাঁপলেন | স্থির হুইল যে, -লমনদায় 

দিন আত্রবনে লুকাইয়া কোন রুপে আত্মরক্ষার চেষ্টা কারতে হইবে । $ 
মহাবশর পলাশশখীবজেতা যে এইরুপে প্রাণরক্ষা করিয়াই মর জয় করেন, সে 
কথা তান নিক্কেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 

ধুমপুঞ্জে গগনমগ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার 
আধাঢ়ের নবমেঘে মধ্যাঙ্ছেই পাাথবশ তমপাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ঠিক 

মধ্যাহ্ছ-সময়ে মেঘ বারিবর্ষণ করিল; মীরমপলের অনেক বারুদ ভিজিয়া 

গেল $ তাঁহার কামানগলি শিখিল হইয়া পড়িল। তিনি পুনরায় বিপুল- 

শাহী ফৌজভি সিয়াজুদ্দৌলাসে মনহেরেফ হেয়; ওয়া সব তেরি বাত্তে বরখেলাফ, পারি 
জাতি হেঁয়।”-_মুতক্ষরীণ (অনুবাদ )। 
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তরফকে মোকরব, থে, ওহ! খড়ে ভামাস দেখ রহে থে !--মৃতক্ষরীণ (অনুবাদ ) 
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আহত মীরমদন ৩২৯ 

খবক্রমে শত্রুদলনের আয়োজন করতেছেন, এমন সময়ে ইংরাজের একটি 
গোলা আপিয়া তাঁহার উরুস্থল ছিন্ন করিয়া ফেলিল। * 

বাঙ্গালী সেনাপতি বীরের ন্যায় পলায়িত শত্রুর পশ্চান্জাবন করিতে 

গিয়া দৈববিড়স্বনায় সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। মোহনলাল 
যুদ্ধ করিতে লাগলেন, মণরমদনকে সকলে ধরাধাঁর কাঁরয়া [নিরাজদ্দৌলার 
সম্মুখে উপনশত করিলেন | তিনিন বেশ কিছু বাবার অবসর পাইলেদ 
না, এইমাত্র বাললেন,_-*শক্রুসেনা আত্বনে পলায়ন করিয়াছে, তথাপি 

নবাবের প্রধান সেনাপতিগণ কেহই যুদ্ধ করিতেছেন না; সসৈন্যে 
চিত্রাপি“তের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন |” 1 মরমদ্নের বীরবাহু অবসন্ন 
হুইল; দিরাজদ্দৌলার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এক মাত্র 
মশরমদনের তরসা পাইয়া সিরাজদ্বৌলা শরুদলের কুটিল-কৌশলে আক্ষেপ 
করেন নাই | তাঁহার আকন্মিক মৃত্যুতে পিরাজজের বল-তরসা অকদ্মাৎ 
তিরোছিত হইয়া গেল। 

িরাজ অনন্যোপায় হইয়া আর একবার মীরজাফরকে উত্তেজিত 
করিবার জন্য তাঁহাকে ভাকিয়া পাঠাইলেন। মীরজাফর অনেক ইত- 
স্ততঃ করিয়া, অনেক কালছরণ করিয়া, অবশেষে প্রিয়পুত্র মীরণ এবং পাক্স- 

মিত্রদিগের সহিত দলবদ্ধ হুইরা সতকর্পদবিক্ষেপে দিরাজের পট-মগুপে 
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৩৩৩ সিরাজদ্ধৌল৷ 

প্রবেশ করিলেন । * মশরঞ্জাফর ভাবিয়াছিলেন, 'িরাজদ্দৌলা হয়ত 
তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিবেন। ককিস্ত পটমণ্ডপে প্রবেশ করিবামাক্র 
পিরাজ তাঁছার সম্মুখে রাজ-মুকুট রাখিয়া দিয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে বলিয়া 

উঠিলেন,-_“যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তুমি তিন্ন রাজমনকুট রক্ষা করে? 
এমন আর কেহ নাই । মাতামহ জীবিত নাই। তুমিই এখন তাঁহার স্থান 
পর্ণ কর। মশরজাফর ! আলিবদ্রর পণ্যনাম ম্মরণ কাঁরয়া আমার 
মানসম্ভ্রম এবং জীবনরক্ষার সহায়তা কর।” মীরজাফর সসচ্ভ্রমে যথারীতি 

রাজমুকুটকে কুর্ণিশ করিয়া, বুকের উপর হাত রাখিয়া, বিন্বস্ত- 

ভাবে বালিতে লাঁগলেন-__“অবশ্যই শত্রুজয় করিব। কিন্তু, আজ দিবা 
অবস।ন-প্রায় হইয়াছে, পাহারা প্রভাত হইতে রণশ্রমে অবসন্ন হইয়া 

পাঁড়য়াছে ১ আজ দেনাদল শিবিরে প্রত্যাগমন করুক 7 প্রভাতে 

আবার যুদ্ধ করিলেই হইবে |” শিরাজ বলিলেন, _শানশারণে ইংরাজমেনা 

শিবির আক্রমণ করিলেই যে সবর্বনাশ হইবে ? মীরজাফর সগব্র বালয়া 

উঠিলেন,--“আমরা রাছয়াছি কেন ?” 1 সিরাজের মতিভ্রম হইল। [তানি 

মগরজাফরের মৌখিক উত্তেজনায় আত্মবিস্মত হইয়া, সেনাদলকে শিবিরে 

প্রত/গমন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে বাধ্য হইলেন । মহারাজ 
মোহনলাল তখন বিপুল বিক্রমে শত্রুসেনার দিকে অগ্রপর হছইতেছিলেন । 

1তাঁন সসম্দ্রমে বলিয়া পাঠাইলেন-__”আর দুই চার দণ্ডের মধ্যেই যযদ্ধ 
শেষ হইবে, এখন কি শাবরে প্রত্যাগমন কারবার লময় ? পদমাত্র 
পণ্চানগামণ হইলে, সিপাহণদল ছত্রতঙ্গ হইয়া সব্ধনাশ সংঘটিত কাঁরবেঃ-- 

কিরিব না, যুদ্ধ কারব |”! এ সংবাদে মীরজাফর শিহারিয়া উঠিলেন। 

[তানি বিবিধ বিধানে সিরাজদ্বৌলার মনম্তুষ্টি করিয়া পুনরায় সংবাদ 

৯ সুতক্গবীণ। নন 

1 3552৮ 178৮0-5 01 1390881. 

£ সুতক্ষরীণ । 



নীরজাফরের যন্ত্রণা ৩৩১ 

পাঠাইলেন-__ক্ষাস্ত ছও, শিবিরে প্রত্যাগমন কর।” রোষে ক্ষোতে 
মোছনলালের নয়নযুগল হইতে অগ্পিম্ফ্ল্গ বিনিগ'তি হইতে লাগিল । 
কিন্তু তিনি আর কি করিবেন? তিনি একজন মন-পব্ধার মাত্র, সমরক্ষেতে 

সেনাপতির আদেশ লগ্ঘন কারতে পারিলেন না! যথাসম্ভব শ্রেণীবদ্ধ 

হইয়া ধরে ধরে শিবিরের দিকে অগ্রলর হইতে লাগিলেন । মশরজাফরের 
মনগ্কামলা পর্ণ হইল । তান তৎক্ষণাৎ ক্লাইবকে 'লাঁথিয়া পাইলেন £-- 

*মণীরমদন গতাসু হইয়াছেন, আর লুকাইয়া থাকা নিষ্প্রয়োজন | ইচ্ছা 
হয় এখনই, অথবা রাত্র ৩ ঘটিকার সময়ে শিবির আক্রমণ কাঁরবেনঃ তাহা 

হইলে স€জেই কার্ষ্যসাদ্ধ হইবে !” * 
মোহনলালকে শিবিরে প্রত্যাগমন কাঁরতে দেখিয়া, ইংরাজসেনা 

আম্মবন হইতে বাহর হইতে লাগিল। ক্লাইব এই পময়ে মগয়ামঞ্চের 

কক্ষমধ্যে বেশপরিবর্তভন কাঁরতেছিলেন। কেছ কেছ বলেন, [তান সে 

সময়ে নিরাপদে নিদ্রামগ্ন হইয়াছিলেন । মেঞ্জঞর িলপ্যাত্রিক আত্বনে 
সেনাচালনা করিতেছিলেন।1+ ইংরাজসেনা পুনরায় উম্মুক্ত প্রাশ্তরে 
সমবেত হইয়াছে, এই সংবাদে ক্লাইব দ্রুতপদে সেনাদলে প্রবেশ করিলেন 
এবং তাঁহার অনুমতি না লইয়াই িলপ্যান্রক এরূপ অনমসাহুসের পরি" 

চয় দিয়াছিলেন বলিয়া, সেই অপরাধে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। 
পরে আত্মভ্রম বুঝিতে পারিয়া, স্বয়ং সেনাচালনার ভার গ্রহণ করিয়া 

মেজর সাহেবের দণ্টাম্তনসরণ করতঃ ক্রমশঃ সম্মুখে অগ্রসর হইতে লাগি- 

লেন। এতত্দর্শনে অনেকেই পলায়ন করতে লাগিল। কিন্তু ফরাসণংশর 
৮০০ নে সা কা সব বা পা আক নাস ওটি সপ এ হ৯-এঠ3৯ ওবএ পপ এান০প০৯০ কত ওত 
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৩৩২ সিরাজদ্দ্ৌল! 

'িনক্রে' এবং বাঙ্গালীবশর মোহনলাল ফিরিয়া দাঁড়াইলেন ;-_তাঁছাদের 
সেনাদল হটিল না। যতক্ষণ *বাস ততক্ষণ আশ,_তাহারা অকুতোভয়ে 

'অমিতবিক্রমে প্রাগপণে যুদ্ধ কারতে লাগিল । | 

এদিকে কতকগনল [িপাহগনেনাকে ইতস্ততঃ পলায়ন কারিতে দেখিয়া 

সুচতুর রায়দূল্লভ সিরাজদ্দৌলাকেও পলায়ন করবার জন্য উত্তেজনা: 
প্রদান করিতে লাগিলেন । পিরাজ সহসা য.দ্ধক্ষেত্র পাঁরত্যাগ করিলেন 

না। মুপলমান-ইতিছাসলেখক বলেন যে, যখন দিবা অবসান-প্রায়, তখন 

[সরাজদ্দৌলা দেখিলেন যে, বিপুল সেনাপ্রবাহের মধ্যে অল্প লোকেই তাঁহার 
জন্য যুদ্ধ করিতেছে, এর্প অবস্থায় তাঁহার মনে হুইল, পলাশশতে পরাজিত 
না হইয়া, রাজধানধ রক্ষার জন্য মুরশিদাবাদে গমন করাই বুদ্ধিমানের 
কার্ধ্য|* রাজবল্পভও সেই মতের পোষণ কারলেন। সুতরাং পিরাজ- 

দ্দৌলা আর ইতস্ততঃ না করিয়া দুই সহম্র অশ্বারোহণ দমন্তিব্যাহারে গা- 
রোহণে যুদ্ধভনমি হইতে প্রস্থান কারলেন । 

মণরজাফর দময়্ পাইয়া ইংরাজদলে যোগদান করিবার জন্য অগ্রপর 
হইতে লাগিলেন। ইংরাজেরা কিন্তু শত্রুমিত্র চিনিতে না পারিয়া তাঁছার 
উপরও গোলাবর্ধণ করিতে ত্রুটি কারলেন না। | অপরাহ্ণ & ঘটিকা পর্য্যস্ত 

'আবশ্রাস্ত যুদ্ধ করিতে করিতে মোহনলাল এবং দিনফ্রে" বিশ্বাঘাতক 

নবাব-সেলানায়কদিগের উপর বির হইয়া সমরক্ষেত্র পাঁরিত্যাগ কাঁরিতে 

* সিরাজন্দৌলানে যব লক্করকা, ইয়া হাল দেখা, নেয়ায়েৎ খৌক্মন্ হো থসুস, তাল! 
আঁদুসে, কেওকে বহুত কম্লোগ্োকে আপন। দোস্ত জান্তা থা * * কৈ ঘড়ি-তড় রোজ 

হ্বাকী রহধা। কে খোঁদভি ভাগ নিক্লা-_মুতক্ষরীণ ( অনুবাদ )। 

+ অন্নি সিরাজন্দৌলাকে উষ্টটারোহণ করাইয়াছেন » মেকলে তাহীর ৬পর রং 

ড়াইয়1 .এজতগামী শব্দ ধোখ করিয়। দিয়াছেন । জ্ষাক টন যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলেন, তিনি 

লিখিয়া গিয্াছেন-_“সিরাজ গজারোহণেই পলান্গন করিয়াছিলেন ।” 

10209. ০1. 3. 176. 



সিরাজন্দৌলার পলায়ন নিন 

বাধ্য হইলেন । নবাবের পারত্যক্ত জনশ_ন্য পটমগুপের দিকে ইংরাজলেনা 
মহাদস্তে অগ্রসর হইয়া, পলাশশ-যুদ্ধের শেষ চিত্রপটি উদ্বাটিত করিল। * 

পরিণাম বড়ই উজ্জল বলিয়া পলাশশর বুদ্ধ এখন বৃটিশবাহিনধর মঙ্থা- 
যুদ্ধের মধ্যে পরিগশিত হইয়াছে | যে সেনাদল পলাশগদমরে জয়লাভ কারয়া- 
ছিল, তাহাদের পতাকাশশষে এখনও পলাশখর নাম দেখিতে পাওয়া যাক়। 1 

[কিস্ত; যের্পে পলাশণক্ষেত্রে পিরাজসেনার পরাজয় নাধিত হইয়াছিল,তাহাতে 

ইহাকে প্রকৃত সমর বলিয়া বর্ণনা করা যায় না! নিরাঞসেনা যেরূপ তাবে 

ব্যহ রচণা করিয়াছিল, পেইর্প ভাবে সমরক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া থাকলেও, 

পরাজিত করা সম্তব হইত না। তাহারা আভ্্বন বেষ্টন করিয়া বরের ন্যায় 

যুদ্ধ করিলে ত কথাই ছিল না। রাজাবজ্রোহণীদিগের কুমন্ণায় সিরাজ- 
দ্দৌলা সমরক্ষেত্র পারত্য।গ কারিতে বাধ্য হইলে, রাজ বিদ্রোহঁদলের চক্রান্তে 

সিরাজসেনা তাহাদের আঁধকৃত সথ্ফেতভর্যাম হইতে পঙ্-প্রদর্শন করিলে এবং 

মশরজাফরাদির চক্রবন্যহ আত্মকার্য্য সাধন করিতে অগ্রসর না হইয়া ধণরে- 
ধীরে শিবিরাভিমূখে গমন আরম্ভ করিলে, -শহন্যক্ষেত্রের উপর দিয়া 

ইংরাজেরা-সদ্পে অগ্রসর হুইবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন । এই সফল 
কথার আলোচনা কারয়া ইংরাজবশরকেশরণ মহামতি ম্যালিসন- বলিয়া গিষা- 
ছেল, -হিহাকে প্রকৃত যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা কবা যায় না এ পলাশীর যদ 
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৩৩৪ সিরাজদন্দৌলা 

তুমি ভাগীরথাী-গর্ভে বিলশন হইয়াছে | *% লক্ষবাগের শেষ আশ্রবক্ষটি 
সমূলে উৎখাত হইয়া [বলাতে চালান হইয়াছে ।1 মহেশপুরের কুঠির 

সাহেবেরা নাকি সেই আত্রকাচ্ছে একটি দিন্ধএক প্রস্তুত কাঁরয়া মহারাণা 
ভারতেশ্বরীকে উপঢৌকন পাঠ্রইয়া দিয়াছিলেন। এখন কেবল ছাননদ্দেশের 
জন্য একটি আধুনিক জয়শুষ্তে লিখিত আছে £-- 

727899% 

18971077570 % অপুর চ) যাব 3৬] 2০0 টাঘা্াআাবণ' 1889. 

এই স্বল্পাক্ষর ফলক[লিপি ভিন্ন আরও এক নিন বস্তমান রহিয়াছে | 

তাহা একজন মুসলমান জমাদারের সমাধিস্তুপ | মুসলমান বার গম্মহখ- 

সংগ্রামে দিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষার জন্য প্রাণপণে অন্ত্রচালনা করিয়া, 

অবশেষে চিরনিদ্রায় অভিভৃত হইয়াছেন । প্রাতি বৃহস্পাতিবারে বাষ্গালণ 
কৃবাপ-কৃষাণীরা তাহার উপর ভাঁক্ততরে ফুল ফল তগুলকণা শসন্নী” প্রলাদ 

করিয়া এখনও সেই পুরাকাহিনণ সঞ্জীবত রাখিয়াছে। 

পলাশশ হইতে প্রস্থান করিয়া, পরদিবস--শুক্রবার প্রাতঃকালে 1-- 

* হুদ্ধতূমির নিকট দিয়া যে রেলপথ নিশ্মিত হইয়াছে, তাহার একটি স্টেশনের 
নাম--পলাশী। তাহা যুদ্ধক্ষেত্র নহে। লর্ড কার্জন সমগ্র নদীয়। জেলাকে পলাশী জেল! 
বলিয়! নুতন নামে পরিচিত করিয়। ম্মতিরক্গার কল্পনা! করিয়াছিলেন; নে কল্পনা কাধ্যে 
পরিণত হয় নাই। 

4 নু. 9স911989. 0. 9. 

$£ ইংরীজেরা বলেন, সিরাজদ্দৌলা “দিব। ছুই ঘটিকার” সময়ে পলাশী হইতে পলারন 
বকরিয়। “সেই রজনীতেই” রাজধানীর মহিলাষগুলীর বন্ত্রাঞ্চলের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
সুতক্ষরীণে লিখিত অ'ছে, তিমি “সান্ংকাল পব্যস্তও” যুদ্ধক্ষেত্রে অপেক্ষা! করিয়া, আত্ধ- 
'দেনানারকদিগের «বিশ্বাসঘাতকতীয়” বিপধ্যস্ক হইয়া, পলায়ন করিতে বাঁধ্য হন এবং পর- 
'দিব্স প্রীতঃকালে, র্থাৎ "৬ মাঁহ সাওয়াল রোজ ভুমাকো। দো তিল ঘড়ি দিন চড়ে 
যনযুধগঞ্জ অ। পহছ1!” শ্রীল প্রযুক্ত ডেক সাহেব বাহাহুরের পলায়দে ইংরাজ-গৌরব 
রি নিরালা রানা রনা লারা রিনার 
ছয় নাং! 



পলাশীর জয়ন্ত ৩৩% 

সিরাজদ্দৌলা যনসুরগঞ্জের রাজপ্রাদাদে উপনীত হইলেন। বাঙ্গালা, 
ছার, উড়িষ্যার অদ্বিতীয় অধিপতি বহুলহম্রীসপাহণীসুরক্ষিত সমরক্ষেত্র 

পরিত্যাগ করিয়াঃ বশরশুন্য মুশিদাবাদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন কেন? 

ইংরাজেরা বলেন,_-একে কাপুরুষ, তাহাতে দুব্বলিচিজ্ঞ ; সুতরাং ইংরাজ- 

ভয়েই সিরাজদ্দৌলা উর্দধি*বাসে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মুসলমান 
ইতিহাস-লেখক বলেন১_-“ীপপশীলকা নিতান্তই ক্ষুদ্র কট ; তথাপি বহু- 
সহম্্র পিপশলিকার সমবেত-শক্তির নিকট রণশাদ্দলকেও পরাভব স্বধকার 
করিতে হয়।* বলা নাহুল্য যে, এইর্প পিপধালকা-দংশনেই সিরাজ- 
দ্রৌলার সব্বনাশ হইল। 

রাজধানগতে প্রত্যাগমন কাঁরতে না কাঁরতে িরাজন্দৌলার পরাজয় 

কাছিনণ চারিদিকে বিদহ্যদ্বেগে প্রচারিত হইয়া পঁড়ল। ল্টেনভয়েঃ যে 
যেখানে পারিলঃ পলায়ন কারতে আরম্ত করিল। মোগলপ্রতাপ তখন 

খাঁরে ধারে অস্তগমন কারিতেছিল ; মুসলমান আমর ওমরাছেরা দ্যাথরক্ষার 

আশায় মহারাম্টরসেনার নিকটঃ ফিরিঞ্গী বণিকের নিকট এবং পার্বত্য 

পাঠান-সেনার নিকট, বহ্ুবৎপরের শাসনগৌরব পারহার কাঁরিগলা, একে- 
একে রঞ্গভমি হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছিলেন ) ভারতববের রত্- 

সিংহাসন বালকের ক্রড়াকপ্দুকে পরিণত হইয়াছিল ;- সঃত্তরাং সিরাজ- 

দ্দৌলার লকল চ্*টোই বিফল হইয়া গেল । তিনি রাজধানণ রক্ষার জন্য পাত্র- 

মিত্রগণকে পুনঃপুনঃ আহ্বান কারতে লাগিলেন। অন্যের কথা দুরে থাকুক, 

তাঁহার “বশর মহম্মদ ইরিচ খাঁ পর্য্যস্তও তাছাতে কর্ণপাত না করিয়া, 

পলায়ন কাঁরতে কৃতদংকল্প হইলেন। + তাঁহার দষ্টাস্তের অনুসরণ করিয়া, 

* মুতক্ষরীণ। 
1 [0970 1038 1051৪ 15609 115175000050 108101070 050, 
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৩৩৬ সিরাজদ্দৌলা 

প্রাশরক্ষার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিল । কেহ কেহ ইংরাজের নিকট 
আত্মপমপরণ করিবার জন্য পিরাজদ্দৌলাকে উত্তেজনা প্রদান করিতেও ত্রুটি 
করিল না।* চারিদিকে আকুল আর্তনাদের সুত্রপাত হইল । 

এই মকল কাপ[রুষোচিত প্রস্তাবে কর্ণপাত না কারিয়া, সিরাজদ্দৌলা 
মেনানংগ্রছের জন্য ইরিচ খাঁকে পুনরায় উত্তেঞ্জনা প্রদান কারিতে 
ল[গিলেন। হীরচ খাঁ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন অনন্যোপায় হইয়। 

[সরাজদ্বৌলা বিহ্বার-যাত্ার উপযোগণ সেনা-সংগ্রহের প্রস্তাব কাঁরিতে 
লাগলেন। ইরিচ খাঁ তাহাতেও অসদ্মত হইয়া, ধনরত্ব লইয়া পলায়ন 

করিলেন । 

[িরাজন্দৌলা ইহাতেও ভগ্নমনোরথ না হইয়া, দ্বয়ং সেনালংগ্রহের 
জন্য চেগ্টা কাঁরতে লাগলেন । গন্প্ত ধনাগার উন্মুক্ত হইল ;--প্রভাত 

হইতে সায়াহছ এবং সায়াহ্ছ হইতে প্রথম রাত্রি, পেনাদলকে উত্তেজিত 
করিবার জন্য মুক্তহস্তে অর্থদান চলতে লাগিল । 1 রাজকোব উন্মুক্ত 

পাইয়া, শরীীররক্ষক সেনাদল যথেষ্ট অথণশোষণ কারস এবং প্রাণপণে 
শিংহাসন রক্ষা কারবে বলিয়া ধম্মপ্রাতিজ্ঞা করিয়া, একে একে পলায়ন 

করিতে আরম্ভ কাঁরল। ! দিরাজের নকল চেষ্টা বিফল হইল ! 
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ইরিচ খা ৩৩৭ 

সায়ান্কে আর রত্রদীপালোকে বাঁজধানী উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল না ;- 
রাঁজবৈতালিকের সুললতি বন্ত্-সঙ্গীত আর বাযুভরে দুর-দুরাস্তরে মোগলের 
গৌরব-গীতি বিঘোধিত করিল ন! ১--পার্খচরগণ আর নবাব-পিরাজদ্দৌলার 
আজ্ঞাপালনের অপেক্ষায় করযোঁড়ে কক্ষদ্বারে সম্মিলিত হইল না । * 

রাজপুরী জনসমাগমরহিত শ্শান-সৈকতের ন্যায় হায়! হায়! করিতে 
লাগিল। দেই শ্মশানভূমি বিকম্পিত করিয়া অদূরে মীরজাফরের 
বি্য়োন্মন্ত আগ্নেয়াস্ত্র ভীমকলরবে গর্জন করিয়! উঠিল। সিরাজদ্দোলা 

হৃপ্তোখিতের ম্কার় চাহিয়া দেখিলেন ;--মোৌগলের রাজ্যাভিনয়ের শেষ 

চিত্রপট উদঘাটিত হইয়াছে, জনহীন পাষাণপ্রাসাদ যেন চিরবুভুক্ষিতেকর 

হ্যায় তাহাকেই গ্রাস করিতে আসিয়াছে! তখন মাতাঁমহের মমতানলিপ্ত 

হিরাঝিলের বিচিত্র রাজপ্রাসাদ এবং বজ, বিহার, উড়িস্যার বলদপিত 

মোগলরাঁজসিংহানন পশ্চাতে রাখিয়া, নবাব সিরাঁজন্দৌলা পথের ফকিরের 
সায় রাজধানী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। একজন মাত্র পুরাতন 

প্রতিহারী এবং চিরসহচরী লুৎফউদ্নিস1 বেগম ছায়ার স্তায় পশ্চাতে পশ্চান্তে 

অন্থগমন করিতে লাগিল । + 

সিরাজ স্থলপথে ভগবানগোলায় উপনীত হইয়া, তথ! হইতে নৌকা- 

'রোহণে পদ্মার প্রবল তরঙ্গ উত্ভ্ণ হইয়া! শৈশবের লীলাভূমি গোদাগাড়ীর 

ক্রোড়বাহিনী মহানন্দা নদীর ভিতর দিয়া উজান বহিয়া! উত্তরাভিমুখে চলিতে 
আরস্ত করিলেন । £ | 
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[.9009121595ত | আয 10010017150 05607151565 ৯2507161115 5 হয 
270 20706 90200 (27 9৮851505001 21019721715 85591008550 5, 
এ বিষয়ে অনেকের অগ্ভর়প ধারণা আছে । 

$. £1722-00) 5815551৮ রেণেল-কৃত প্রাচীন মনিচিত্রে গোঁদাগাড়ীর নিকট 
মহানন্দা নদী ই, দেখিতে পাওয়া যায় /--এখন কিন্ত সেখানে পদ্মার প্রবল তরঙ্গ ! | 

১৬ 



৩৩৮ সিরাজন্দৌলা 

মুতক্ষরীণ-লেখক সিরাজের পলায়ন-প্রণালীর দোষপ্রদর্শন করিবার 

জন্য নিখিয়া গিয়াছেন যে, _*স্থলপথে পলায়ন করিলেই ভাল হইত । 

অর্থলৌভেই হউক আর স্লেহবশতই হউক, অনেকে তাহার অন্ছগমন করিতে 

পারিত এবং বহুজনবেষ্টিত.সিরাঁজদদৌলাঁকে কেহ সহজে কাঁরারুদ্ধ'করিতে 

পারিত না1” কিন্তু সিরাজ কি উদ্দেস্যে একাকী নৌকারোহণে পলায়ন 
করিয়াছিলেন, তাহার রহম্তয-নির্ণর করিলে, মুতক্ষরীণের সমালোচনায় 

আস্থা স্তাপন করিতে পারা যায় না | 

কেবল প্রাণরক্ষার জন্ত পলায়ন করা আবশ্যক হইলে, ভগবানগোলা 

হইতে পদ্মাশোতে পূর্ব্বাভিমুখে তরণী ভাসাইয়া দিলেই অনায়াসে দুরাঞ্চলে 
উপনীত হইতে পারা যাইত । সিরাজন্দৌলা যে আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া, 
কেবল মোৌগলগৌরব রক্ষা করিবার জন্য জনশূন্য রাজধানী হইতে পলায়ন 

করিয়াছিলেন, তাহার পলায়ন-প্রণালীই তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ! * 
কোনরূপে পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করিয়া মসিয় লা সাহেবের সেনাসহায়ে 

পাটনা পধ্যন্ত গমন কর। ও তথায় রামনাবায়ণের সেনাবল লইয়! সিংহাসন 

রক্ষার আয়োজন করাই সিরাজন্দৌলার উদ্দেশ্ত ছিল। 1 বিহার প্রদেশের 
শাসনকর্তা রাজা রাষনারায়ণ যেরূপ সাহসী, স্থচতুর, সেইরূপ অকৃত্রিম 

প্রভৃভক্ত । সুতরাং কোনরূপে তাহার সহিত মিলিত হওয়াই সিরাঁজন্দোলার 

সঃ 10 75 1715 1290600017 00 6508192 0০ 179৮ 2170. ৮/10 10077 00 

[১200 00 (0৮010010810 210৮1205252 10061 59155706011) 

1217115--0001265 17129, 

1 সিরাজদ্দৌল। যে প্রাণরক্ষার জন্ত পলারন না করিয়া সিংহাসন-রক্ষার জন্যই 
পলায়ন করেন, স্বয়ং মীরজাফরের সেইরাপ ধারণ হইয়াছিল । তিনি মেই জন্ক রাজমহলের 

পথে সিরাজদ্দৌলাকে ধন্লিবার অন্ত লোক লহ্বর প্রেরণ করেন। সিরাজদ্দৌলাও 
জাৃনিতেন যে, গাহাকে রাজমহলের পথেই ধরিবার জন্য লোক-লক্ষর প্রেরিত হইবে । 
তিমি তজ্ছম্ক সরল সুপরিচিত স্থলপথ ছাড়িয়!। বজ্ঞাতপূর্ব জলপখে মালদহ ঘুরিয়া 
রাজমহুলে উপনীত হইবার আক্জোজন ফরিঝীছিলেন। 



সিরাজের উদ্দেশ্য ৩৩৯ 

লক্ষ্য হইয়া উঠ্ভিল। সরল পথে রাছমহল গমন করিবার চেষ্ট। কৰিলে, 
মীরজাঁফরের অন্ুচরবর্গ সহজে তাহাকে কারারুন্ধ করিবার অবসর পাইবে, 

এই আশঙ্কায় তিনি মুহানন্নার ভিতর দিয়া গোপনপথে দীনদরিদ্রের গায় 
পাটনার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন | * 

রাঁজমহলের নিকট কালিন্দী নামী জাহ্বীর ক্ষুত্র শাখা! নিঃহৃত হইয়া, 

পুরাতন গৌড় জনপদের উত্তরাংশ দিয়া মাঁলদছের নিকট মহানন্নার সহিত 
মিলিত হইয়াছে । নাজিরপুরের নিকট ইহার মোহান। ছিল) এখনও তথায় 

চিহ্ন রহিয়াছে । এই পথ নিরাপদ মনে করিরা, সিরাজন্দৌলা নিঃশঙ্কচিত্তে 
অগ্রসর হইতে লাগিলেন । 

সিরাঁজদ্দৌলা আর ক্ষণমার “হত ইতি গঞ্” করিলে, বাঁজধানীতেই 
কারারুদ্ধ হইতেন। তিনি যে প্রভাতে মুশিদাবাদে প্রত্যাগমন কয়েন, 
সেই প্রভাতে মীরক্গাফর এবং মীরণের সঙ্গে দাদপুরের বুটিশ-শিবিরে 

পলাধাবিজেতা কর্ণেল ক্লাইবেয় শুভদর্শন হয় ।1 চতুর ক্লাইব মীরজাফরকে 

কালাতিপাঁতের অবসর ন! দিয়!» অবিলহ্ছে মুখিদাবাদে উপনীত হইয়া, 

সিরাজদ্দৌোলাকে কারারদ্ধ করিয়া, রাজকোষ হন্তগত করিবার উপদ্ধেশ 
দান করেন। £ 

মীরজীফর রাজধানীতে গুভাঁগমন করিবামাত্র শুনিতে পাইলেন যে, 

শিকার হাতের বাহির হইয়! গিয়াছে ! তিনি আর কি করিবেন? অবিলদ্ছে 

হিরাবিলের শৃহ্ঠ রাঁজসিংহাসন অধিক।র করিয়া, লিংহাসনাধিপতি সিরাজ- 
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৩৪৭ সিরাজদ্োল 

দ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিবার জগ্ চারিদিকে লোঁক-লঙ্কর প্রেরণ করিতে 

আরম্ভ করিলেন। 

মীরজাঁফরের ভ্রাতা মীর দাউদ রাজমহলের ফৌজদাঁর ছিলেন । মীর- 
কাশিম তাহার অধীনে সেনাচালনা করিতেন। মীরকাশিম এবং মীর 

দাউদের উপর সিরাজদ্দৌলার পশ্চান্ধাবনের আদেশ হইবামাত্র তাহারা 
মুধিদাবাদ হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত সমস্ত গ্রাম নগর তন্ন তন্ন করিয়া 
অন্রসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন। বেগমমগ্ডুলীর রমণীগণ কারারুদ্ধ 

হইলেন; সিরাজের অজাতশ্বশ্ কশিষ্ট সহোদর মিরজ। মেহেন্দী 'আলী 

কারারুদ্ধ হইলেন; মহারাজ মোহনলাল কারারদ্ধ হইলেন ;-_কিন্তু 

সিরাজদ্দৌলার আর কোনরূপ সন্ধান মিলিল না । 
মহারাজ মোহনলাল অমিতপরাক্রমে সিরাজদ্দৌলার সিংহাসন রক্ষা 

করিতে গিয়া পলাণীর যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন ; তথাপি 
তিনি আহত-কলেবরে সিরাজদ্দৌলার পার্থরক্ষার জন্য মুশিদাবাদে ছুটিয়া 

আসিয়াছিলেন। রাজধানীতে আসিয়া সিরাজদ্দৌলার পলায়ন-সংবাদে 
মন্ত্রণাকুশল মোহনলাল সিরাজের গন্তব্য পথ ও জপ্ত উদ্দেশ্ট সহজেই বুঝিতে 

পারিয়্াছিলেন। তিনি আর শক্রসম্থুল মুশিদাবাদে কালক্ষয় ন! করিয়া, 

সিরাজের সহিত মিলিত হইবাঁর জন্য ভগবানগোলায় গমন করিতেছিলেন । 

কিন্তু ভগবানগোলায় উপনীত হইবার পূর্বেই মীরজাফরের অনুচরবর্গ 
তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া ফেলিল। * যিনি নিয়ত ছায়ার ভ্যায় সিরাজ- 

দৌলার পদ্দান্থুদরণ করিয়1, কখন মন্ত্রণাকৌশলে কখন বা অপরাজিত 
বাহুবলে মোগলের সিংহাসনরক্ষার ক্রন্তা জীবন উৎসর্গ করিক়! দ্িয়াছিলেন, 

বাহার অতুলনীয় রণকৌশল এবং অকৃত্রিম প্রতৃতক্তির পরিচয় পাইয়া, 
বিদ্রোহীদল সর্বদা সশক্কচিত্তে কালবাঁপন করিত, ত্তাহাকে মীরজাফর 

**' মুতক্ষরীণ। 

শপ উন 



রাজা মোহনলাল ৩৪১ 

নিষ্কতিদান করিতে সাহস পাইলেন না । তিনি মোহনলালকে বিদ্রোহী 

সেনানায়ক মহারাজ ববায়ছুল্ভের হান্তে সমর্পণ কব্রিলেন । মোহনলালকে 

দীর্ঘকাল কারাক্লেশ-বহন করিতে হইল না। বাঁয়ছুলভ তাহার ধন সম্পদ 

ও ভীবন হরণ করিয়া মীরজাঞফরের আশঙ্কা নিবারণ করিলেন । & 

রাঁজধানী শক্রশূন্ত হইল। তথাপি মীরজাফর মস্নদে উপবেশন 
কনিতে সাহস পাইলেন না । সকলে বুবিল যে-অতঃপর তিনিই বাঙ্গালা, 
বিভার, উড়িস্ার শূন্য সিংহাসন উজ্জল করিপেন । তথাপি মীরজাফর সেই 
শূন্ধ সিংহাসন সম্মুখে রাখিয়া, ক্লাইবের শুভাগমনের জন্য অপেক্ষ1 করিতে 

লাগিলেন । ক্লাইব সহস। রাদধানীতে পদার্পণ না করিয়।, নগরোপকণ্ঠে 
কাঁলবাঁপন করিতেছিলেন। ২৯শে জুন দুইশত গোরা এবং পাঁচশত কালা 

সিপাহী সমভিব্যান্কারে ইংরাজ সেনাপতি মন্স্ুরগঞ্জে শুভাগমন করিলেন । 

ক্লাইব বলিয়া গিয়াছেন,-“সে দিন যত লোক রাজপথ-পার্থে সমবেত 

হইয়াছিল, তাহারা ইংরাজনিধনে কৃতসংকল্প হইলে, কেবল লঠি-সোটা এবং 

লোষ্রনিক্ষেপেই তৎকাধ্য সাধন করিতে পারিত 1” 1 

মোগল রাজধানীর “সুবাসিত” প্রসাঁদ-কক্ষে পদার্পণ করিয়াও ক্লাই- 

বের দুশ্চিন্তা দূর হইল ন1;- কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “তাহাকে গোপনে 
হত করিবার জন্ত ষড়যন্ত্র আরস্ত হইয়াছে |” $£ এইরূপ জনরবে বিশ্বাস 

17010572000 15511250 900010 0015 0001561260 2 

10019702990. 276 1715 070005 210 116 ৬/০7০ 12501 109 10001010512, 
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৩৪২ সিরাজন্দৌলা 

স্থাপন করিবার কারণেরও অভাব ছিল না! সেকালে গুপ্তহত্যা সকল 
দেশেই তল্লাধিক পরিমাণে প্রচলিত ছিল। তাহাতে আবার সিরাজদ্দৌলা 

ধরা না পড়ায় অনেকরূপ সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। -কে শক্র 
কে মিত্র»__কে বাষ্ট্রবিপ্লবে আন্তরিক হর্যযুক্ত, কে ক্লাইবের সর্ববনাঁশসাঁধনের 
জন্ত সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছে,তাহার কিছুই স্থির নাই । এইরূপ 

অবস্থায় ক্লাইব এবং মীরজাফর উভয়ে উভয়ের কণ্ঠলগ্র হইয়া আত্মপক্ষ সবল 

করিবার আক্বোজন করিতে লাগিলেন । 

ক্লাইব ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়! পাত্রমিত্রগণের সাক্ষাতে দরবাঁরকক্ষে 
মীরজাফরের নিকটবর্তী হইলেন এবং তাভাঁকে মস্নদে বসাইয়া দিয়া, * 
কোম্পানী বাহাদুরের প্রতিদ্ধি স্বরূপ স্বয়ং সর্ধপ্রথমে “নজর” প্রদান 
করিয়া, মীরজাঁফরকে বঙ্গ, বিহাঁর, উড়িস্যার স্বেদার বশিয়া অভিবাদন 
করিলেন । 1 

রাজ্যাভিষেক স্থুসম্পন্ন হইল। লক্কাভাগও স্থুসম্পন্ন হইল। কিন্ত 

সিরাজন্দৌোলার আর কোঁন সন্ধান মিলিল না। পুনরায় তন্ন তন্ন করিয়া 
অনুসন্ধান করিবার জন্য চারিদিকে সিপাই”সেনা ছুটিয়৷ চ'লল। 

যুদ্ধের উপক্রম বুঝিয়াই সিরাজদ্দৌলা মসিয় লাঁকে বাঁজনহলের পথে 
মুশিদাবাদে উপনীত হইবার জন্য সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন । রাজ! রাম- 
নারায়ণ অর্থাদি প্রদান করিতে বিলগ্ব করায়, মসিয়ে লা সংবায় পাইবামাত্র 

যুদ্ধযাত্রা করিতে পারেন নাই ।$ তিনি যখন সসৈন্তে ভাগলপুরের 
নিকটবন্তী হইলেন, সিরাচ্ছদ্দৌলা তখন মহানন্নাআ্োতি অতিক্রম 

করিতেছেন । 

দ৮ 001, (011৮6 (00৮ য় ওটি 1810 278 15৭ টাচ 19 070 লা এক, 

স্পা 211৮-৭1881, 

৭ 59015560017, 

£ মৃতক্ষরীণ । 



ক্লাইবের মুশিদাবাদে প্রবেশ ৩৪৩ 

সিরাঁজক্দৌল! মহানন্দান্ত্রোত অতিক্রম কা।রয়া, কালিন্দীর কুল প্রবাহ 
উত্তীর্ণ হইতেছিলেন,--ঠাহার নৌকা খন বখরা বরহাল নামক পুরাতন 

পল্লীর নিকটবর্তী হইল, তখন সহস! তাঁহার গতিরোধ হইল। নাজির- 

পুরের মোহানা অতিক্রম করিতে পারিলেই বড় গঙ্গায় প্রবেশ করা বাহত, 

কিন্তু জলাভাবে নাজিরপুরের মোহানা শুষ্বপ্রায় ;--মার নৌকা চলিল 

না। * 

এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় পসিরাজনদৌলার সর্ধনাশের হুত্রপাত হইল। 
তিনি ভাবিয়াছিলেন বে, হার পারাজয়বার্তা তখন পধ্যন্তও দূর দুরান্তরে 

নীত তয় নাই। সেই ভরসাঁয় সিরাজন্দৌল! স্বয়ং নদীতীরে অবতরণ 
করিলেন; নাবিকগণ ইততস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া নদীমুখের সন্ধান লইতে 

লাগিল। ইত্যবসরে যংকিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহের জন্য সিরাজ নিকটস্থ 

সুসলমান মস্জেদে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। এই মস্জেদ দানশ। নাঁমক 
বিখ্যাত মুমলমান সাধুর সমাধিমন্দির। তাহা অগ্যাপি সাহপুর নামক 
গ্রামে ভগ্রাবস্থায় বিরাজ করিতেছে । 1 মস্জেদের লোকে ক্ষুদ্র পল্লীতে 

সিরাজন্দোলার ন্যায় অতিথির নৌক। দেখিয়1 বিশ্ময়াবি্ হইয়াছিল, পরে 

আবাড়ের প্রথমে এখনও নাজিরপুরে মোহানায় নৌকা চলাচল করিতে পারে ন! । 
4৯০০৫100500 070 11555001273) ১120409%12 দাদ 0017290 09 

5100) 2 গামা] 25 070 2111)015100990) 45 1009000 010500-, 

13০৮9171050. (০, 5. অন্মি লিখিয়া গিয়াছেন যে, সিরাজ বাজমহুল পধ্যস্ত উপনীত 

হইয়া তথায় একজন ফকিরের চত্রান্তে কারারুদ্ধ হন। এই বণনা সত্য বলিয়। 
বোধ হয় শা। 

1 মালদহনিবালী স্তেহভাজন বন্ধু শ্রীযুত রাধেশচন্্র শেঠ রহুক্লেশে এই মসজেদের 
ফলকলিপি সংগ্রহ করিয়া মস্জেদের কয়েকখাঁনি কারুকার্ধাথচিত পুরাতন ইষ্টক 
উপচৌকন পাঠাইয় দিয়াছেন । কেহ বলেন,--সিরাজদ্দৌলা এই মস্জেদেয় নিকটেই 

' কারারদ্ধ হইয়াছিলেন, আবার কেহ বলেন (1911707-15125001 ) ডিজি বাজমহলের 

নিকট কারারন্ধ হন। এই মস্জেদ রাঁজমহলের নিকট না হউক রাজমছল হইতে 
বহদুয় নছে। রিয্লাজ-উস্-সালাতিনের মতে কালন্দী ভীরেই সিরাজন্দৌল! কারার্ধ 

. হ্ইয়াছিলেন। 



৩৪৪ সিরাজদ্দোলা 

নাবিকগণের নিকট সন্ধান লইয়া তাহারা সকল সমাচার অবগত হইল। 
মীর দাউদ এবং মীরকাশিমের সেনাদল নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন, 
অর্থলোভে লোকে তাহাদিগকে সিরাজন্দৌলার সন্ধান বলিয়া দিল। 
সিরাজ ক্ষুধার অন্ন গলাধঃকরণ করিবাঁরও অবসর পাঁইলেন না» সপরিবারে 

মীরকাশিমের হস্তে বন্দী হইলেন। | 
ইংরাজের] বলেন, সিরাজদোল সম্পদের দিনে দাঁনশ! নামক মুসলমান 

ফকিরের নাসাঁকর্ণ ছেদন করিয়! দিয়াছিলেন, বিপদের দিনে প্রতিহিংসা- 

পরাঁয়ণ দানশ| তাহাকে ধরাইয়! দ্িয়াছিলেন। * মহাত্মা বিভারিজ ইহা 

অবিশ্বাস করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, “এই জনশ্রুতি সত্য হইতে পারে না; 

কারণ মৃতক্ষরীণের অনুবাঁদক হাজি মুস্তাফ। স্বরূত টাকায় লিখিয়। গিয়াছেন, 

ফকির আদৌ সিরাজদ্দৌলাকে চিনমিত না? তাহার বহুমূল্য পাকা দেখিয়া 
তাহার সন্দেহ জন্মে; নাবিকদিগের নিকট সংবাদ সংগ্রহ করিয়। সে 

নবাঁবকে ধরাইয়া দেয় ।”1+ আমাদের নিকট ইহার কোন সিদ্ধান্তই সত 

বলিয়া! বোধ হয় না। সিরাজ যেব্ধপ মুসলমান ধণ্মীনুরাগী ছিলেন, তাহাতে 

তাহার পক্ষে দানশার ন্তার একজন বিখ্যাত মুসলমান সাধুর নাসাকর্ণচ্ছোদ 

করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । আমর] দানশার সামাধিমন্দিরের ফলকলিপির 
সাঙগায্যে এবং তাহার বংশধরদিগের নিকট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া জ্ঞাত 

হইয়াছি যেঃ দানশা আদৌ সে সময়ে জীবিত ছিলেন না । 
সিরান্দোল। কালিন্দী-তীরস্থ সাহপুর গ্রামে দানার সমাধিমন্দিরের 

নিরিটেহ কারার হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রিয়াজ-বচয়িতা 
কট সি শত সপ ০ স্পেস পপি পা শপ ০৬০৬ ৩ আপি শপ জা »শােপাশিীশিপী শা ৭৬ শিপ পাপ শপ আশি পা 

মং 57300) । 07৬৩, 5 15 57057705 ৪10, 

13006 015 021) 12701906009 11 চাও 20750000105 5801 100 

0071301 10 52৮77116 009 055 50070101700 76500517159 076 2558৮ 2170 

২751 162৮0 1701156 25 £0] 00290900012) 8615 58510191085 

193 060 21001550 05 00507৮76070 1801708501 015 ড7275515 

91ম27975-৮1, 23৩৮210106, 0 ৩, 
$£ সিরাজদ্দৌলার সময়ে দান্শায় পৌত্র জীবিত ছিলেন। ইহার! সকলেই সে 



দানশার দরগা * ৩৪৫ 

শ্রীযুক্ত গোলাম হোঁদেন ললেমী মাঁলদহের লোক, তাহার কথাই অধিক- 
তর বিশ্বাস্ত কিষ্ত দানশ। বা তাহার বংশধরদিগের সহিত ইহাঁর কোনরূপ 

আব ছিল বলিয়া বোধ হয় না। একবার হণ্টার সাহেব লিখিয়! গিয়াছেন 

যে, প্দানশা সিরাজন্দৌলাকে ধরাইয়! দিয়! মীরজ্জাফরের নিকট হইতে 

বহুমূল্য জায়গীর লাভ করিম! স্বদেশে “সুভামাঁর” খ্যাতিলাভ করেন। 

তাহার বংশধরগণ অগ্ঠাপি দেই জায়গীর উপভোগ করিতেছেন 1৮ * এ 

কথা সত্য হইলে মাঁলদহের কালেক্টারীতে এই জায়গীরের সন্ধীন পাও 
ধাইত। কিন্ত তথায় এরূপ জায়গীরের আদৌ কোন উল্লেখ নাই; 

মালদহের ভূপূর্বব কাঁলেক্টার শ্রীবুক্ উমেশচন্ত্র বটব্যাল মহাশয় “সেরেন্। 

তদন্ত করিয়াও তাহার সন্ধান পান নাই ।৮+ দাঁনশীর অধিকারে অনেক 

নিষফষরভূমি থাকার কথা শুনিতে পাওর! বাঁয়; তাহার সমাধিবিচ্যুত 

পুরাতন ইষ্টকসজ্জ! দেখিয়া তাহাকে সম্পন্ন ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। 
কিন্ত তাঁহার বংশধরদিগের অধিকারে এখন অল্প কয়েক বিঘা মাত্র নিষ্কর 

ভূমি রহিয়াছে । তাহারা বলেন বে, তাহারা এর সকল নিষ্কর ভূমি গৌঁড়া- 
ধিপতি হোসেন শাহ নামক পাঠান বাদ্শাহের নিকট দানপ্রাপ্ত হইয়া 

দানশার পূর্বপুরুষের সময় হইতে উপভোগ করিয়া আসিতেছেন। 
দীরকাখিম যখন সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করেন, সিরাজ তখন 

নিরস্্ব নিঃসঙ্গ | তিনি অনন্তোঁপায় হইয়া অর্থ বিনিময়ে স্বাধীনতা ক্রয় 

করিবার জন্য বথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্ধ্য হইতে পাঁরিলেন না । 

মীরকাশিমের সেনাদল লু্ঠনলোভে উন্মন্তবৎ হইয়! তাঁহারা নৌকা আক্রমণ 

অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ । তারিখ-ই-মন্ন্রী-লেখক কাহারও নামোঁলেখ করেন নাই । 

তিনি বলেন যে, সিরাজ একজন দরবেশের দাড়ি গৌক্ষ খুড়াইয়।' দিয়া অপমান 
করিয়াছিলেন ; সেই ব্যক্তিই তাহাকে ধরাইয়া দেয়। 

সদ হু এা005 505650081 480০০0ামতে 01 8যাগজা। ৮০], ৮1৮ 8 
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4৩৪৬ সিরাজন্দৌলা 

করিল, স্বয়ং মীরকাশিমও অর্থলৌভ পরিত্যাগ করিতে পারিলেন ন1!। 
তিনি পাকচক্রে লুৎফউদন্নিা বেগমের বহুমুল্য রত্বালঙ্কারগুলি আত্মসাৎ 
করিলেন । * মসিয়া লা এই সময়ে ভ্রিশমাইলমান্র দূরে ছিলেন :--ত্তিনি 
সিরাজের সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই সিরাজের সকল আশা নির্মূল 
হইয়া গেল। 1 

মীর দাউদ মহোল্লাসে এই সংবাদ মুশিদাবাদে প্রেরণ করিবামাত্্ 
গীরজাফরের প্রবল উৎকণ্ঠা দূর হইয়া গেল। তিনি ক্লাইবের কণলগ্ন 

হই! হিরাঝিলে মন্ত্রণা৷ করিতেছিলেন, সংবাদ পাইবামাত্র সিরাজন্দৌলাকে 

বাধিয়া আনিবার জন্য বুবরাজ মীরণকে সসৈন্তে রাজমহলে পাঠাইয়া 
দিলেন। £ 

১৫ই সাওয়াল (ওর! জুন ) আত্মভৃত্যবর্গের নিদুর নির্যাতনে জীবন্মৃত 
কলেবরে পিরাজন্দোল! বন্দীবেশে মুশ্রিদাবাদে উপনীত হইলেন । $ আলি- 
বন্দীর স্নেহপুত্তলির এই ভাগ্যপর্িবর্তনের চিত্র সম্মুখে দেখিয়া মুশিদাবাদের 
লোকে হাহাকার করিব] উঠিল )-_মুসলমান ইত্তিহাঁসলেখক আস্মসংবরণ 
করিতে না পারিস! বাষ্পগদ্গদ্কঠে বলিরাছেন ২-- 

7036 5/217754 0) 6১:812)091- ০0 ৯০ 2060 0£ 01106152177 

41779 2100 ৮16৬ ৬৩1] 0175 15৮91501905 01 (০05, 01905 70: 

ক. মুতক্ষগীণ। 
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আয় ।--মুতক্ষরীণ (অনুবাদ ) 



বন্দীবেশে সিরাজন্দৌলাঁর নগর প্রবেশ ৩৪৭ 
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সিরাজদ্দৌলার বিকশিতকুসুমলোভনীয় স্থকুমার দেহকান্তি আত্ম- 

ভত্যবর্গের নিষ্ঠুর নির্যাতনে মলিন হইয়! উঠিয়াছিল। তাহাকে দেখিবা- 

মাত্র নাগরিকদিগের সহানুভূতি উদ্বেলিত হইয়া! উঠিল। মীরজাফরের 

সেনাদল কৃতদ্বের ন্যায় সিরাজন্দোলার সিংহাসন কাড়িয়। লইয়া! তীাঙ্গার কত 

ন1 দুর্গতি করিয়াছে, ভাহা তাহারাও বুঝিতে পারিল। তাহারা দেখিল 

যে, তাহাদের মহাপাপে রাজাধিরাজ বন্দী হইলেন, কৃতদ্র রাজকম্মচারা 

শূন্য সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, তাহার গুগুসংকল্পের প্রধান সহচরগণ 

মনোল্লাসে লঙ্গীভাগ করিয়া রাঙ্কোষের ধনরত্ব কলিকাতায় চালান করিয়া 

দিলেন, অথচ মীরজীফরের সেনাদল রাজকোষে অর্থাভাব বলিয়া তাহাদের 

বেতন এ পর্যন্তও প্রাণ্ত হইল না । তখন তারা অধীরহৃদয়ে ওঠদংশন 
করিতে লাগিল, কেহ কেহ সিরাঁজন্দৌলার মুক্তিলাঁভের সদুপাঁয় চিন্তা 

করিবার জন্য রাজপথে সমবেত হইতে লাগিল, মুশিদাবাদ টলমল করিয়া 

উঠিল ! 1 
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অটাবিংশ এরি 
সিন্্াক্কদ্দৌলাল্র কি হুউজ্ল পট 

সিরাঁজন্দৌলার কি হইল? মহাঁসভার সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময়ে লর্ড 
ক্লাইব বলিয়! গিয়াছেন যে, তিনি ভাঁগর কিছুই জাঁনিতেন না, কেবল 

পরদিবন মীরজাফরের মুখে শুনিয়ীছিলেন বে, তাকে নিতীথে গোপনে 

নিহত করা হইয়াছে ! % সমগ্র মুসলমাঁন-ইতিহাঁস অধ্যয়ন করিয়া ষ্য়া্ট 
স্বপ্রণীত বাঙ্গীলার ইতিহাস লিখির়া গিয়াছেন পদেণীয় লেখকেরা কেহই 
ইহার জন্তা কলাইবের স্বন্ধে কোনরূপ দৌষারোঁপ করেন নাই !” + 

আমর! কিন্তু রিয়া-উস্-সালাঁতিন” নামক বিখাঁত দেশীয় ইতিগসে 

দেখিতে পাইতেছি «ইংবাঁজ সেনাপতিদিগের এবং জগৎশেঠের উত্তেজনা- 

বলেই সিরাজদদৌলা নিহত হইয়াছিলেন ।” + ষাট এই গ্রন্থ আদ্যোপান্ত 
অধায়ন করিয়া স্বপ্রণীত ইতিহাসে ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া $ অব- 
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ইংরাজ ইতিহাস ৩৪৯ 

শেষে এরূপ অলীক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন কেন, তাহা বুঝিতে ন! 
পারিয়া! মহাত্মা বিভারিজ আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। *% 

ইংরাজ ইতিহীস-লেখকদ্িগের মধ্যে অনেকেই ক্লাইবের কলঙ্কমোচিনের 
জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে এরূপ 

ব্যবহার নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে । তাহাদের পিদ্ধান্ত এই যে, সিরাজ- 

দ্দৌলার হত্য।কাণ্ডে ক্লাইবের কিছুমাত্র সংশ্রব ছিল না! । কিছুমাত্র সংশ্্ব 
ন! থাকিলে ক্লাইবের দোষক্ষালনের জন্ক এব্ূপ আগ্রহ কেন,_-তাহা কিন্তু 

বিশেষ কৌতুকাঁবহ ! অবস্থান্ুসারে ক্লাইবের নামেও কলঙ্করটনা হওয়া 

বিচিত্র নহে” বোধ হয় এই জন্যই তীহারা' এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিয়! 

গিয়াছেন। 

যে সকুল 'অবস্থানুসারে ক্লাইবের নামেও কলঙ্করটনা হইবার সম্ভাবনা 

সেগুলি বড়ই গুরুতর । পলাণীক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়াই মীরজাফর 

উৎফুল্ল হইয়া! উঠিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামদশী কর্ণেগ ক্লাইব তাহাকে 

বিজয়়োথসবের অবসর না দিয়া তৎক্ষণাৎ সিরাজদ্দৌলার কারারোধের জন্য 

উত্তেজিত করেন । মীরজাফর রাজধানীতে উপনীত হইলেও, ক্লাইব সহসা 

রাজধানীতে পদার্পণ ন৷ করিয়া], কয়েক দিবস নগরেোপিকণ্েই কালঘাঁপন 

করেন ;--কেহ কেহ বলেন যে, ইহার মধ্যেও ক্লাইবের গুঢ় উদ্দেশ্য নিহিত 

ছিল। 1 ক্লাইব যে্প বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয় গিয়াছেন, তাহাতে কেহই 
এরূপ তর্ক করিতে পারেন না যে, তিনি অকারণে মীরলাফরকে উত্তেজিত 

করিয়াছিলেন । ইতিহাদে যাহাই লিখিত হউক না কেন, পলাণীর যুদ্ধ 
ুদ্ধাভিনয় মাত্র । ২ ক্লাইবের মনে সে বিষয়ে কিছুমাত্র সঙ্গে লি না। 

শা পি শিপ শী বাসি শিপ পপ এ শা জপ শী জপ শপ আপ পা পাপা 
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৩৫৩ পিরাজদ্দৌল। 

তিনি বুঝিয়াছিলেন সিরাজন্দৌল। পলায়ন করিবার অবসর লাভ করিলে, 
নিশ্চয়ই ইংরাজের চিরশক্র ফরাসীদলে যোগদান করিয়। ইংরাঁজদিগের, 

সর্বনাশ সাধন করিতেন । তিনি আত্মপক্ষ সবল করিবার জন্যই বে, 

সিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিতে ব্যাকুল হইয়াছিলেন তাহাতে, আর 
সন্দেহ হয় না । এই সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, তাহার উত্তেজনাই যে সিরাজ- 

দ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের মূল কারণ দে বিষয়েও সন্দেহ থাকে না। পরবস্তী 
ঘটন! দ্বার! এই সিদ্ধান্ত আবার দৃঢ় তর হইয়া উঠে। ক্লাইব নিজেই বলিয়! 

গিয়াছেন যদিও কিছুমাত্র আবশ্যক ছিল না, তথাপি মীরজাফর তাহার 

নিকট উপনীত হইয়। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানাইয়া- 
ছিলেন যে, সিপাহীদিগের ক্ষেপিয়৷ উঠিবাঁর উপক্রম দেখিয়া সিংহাসন 
রক্ষার্থ-ই পিরাজন্দোলাকে হত্যা করা প্রয়োজন হইয়ীছিল।” * ক্লাইবের 
কথার আভানে বোধ হয়, তিনি এজন্ ক্ষম! প্রার্থনা করা আদৌ আবশ্যক 
মনে করেন নাই । 1 

বাহার! অন্ধকুপহত্যার জন্য সিরাঁজদোৌলাকেও অপরাধী করিয়া! গিয়া 

ছেন, তাঁহাদের একটি প্রধান তর্ক এই যে,ম্বয়ং অন্ধকৃপহত্যার আদেশ 
দেওয়ার প্রমাণ না থাঁকিলেও, সিরাঁজদোৌল! যথন তজ্জন্য কাহাকেও 
তিরস্কার করেন নাই, তখন শীহার পরবর্তী ব্যবহার দেখিয়াই মনে হয় যে, 
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হত্যা1-রহস্য ৩৫১ 

তিনিও ইহার মধ্যে লিপ্ত ছিলেন ।” * এরপ তর্কপদ্ধতি অবলঙ্থন করিতে 
হইলে, ক্লাইবের পরবর্তী ব্যবহার দেখিয়া কিন্নপ সিদ্ধান্ত করিব? ভিনিও 
ত নিরাজন্দৌলার হত্যাঁপরাধের জন্গ আকারে ইঙ্গিতে কোনরূপেই 
মীরজাফরকে কিছুমাত্র তিরস্কার করেন নাই; বরং প্রকারাস্তরে বলিয়! 

গিক্াছেন বে, ইচ্াার জন্ক ক্ষমা প্রার্থনা না করিলেও ক্ষতি ছিল না! 

ক্লাইবের বাঁক্য এবং কার্ধা সমালোচনা করিলে কি স্বভাবতঃই বিশ্বা্ 
হয় না বে, তিনিও সিংহাঁসনরক্ষার্থ সিরাজদ্দোলার হত্যাকাণ্ডের সমন 
করিয়া গিয়াছেন ? ূ 

এই সকল ব্যবহারের সহিত “রিষ্বাজ-উস্-সালা তিনে”র সুস্পষ্ট অভিযোগ 

সম্মিলিত করিলে, কেমন করিয়া বলিব বে, সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডে 
ক্লাইবের বীরচরিত্র কলঙ্কিত হয় নাই ? ত্বাহাকে পলাশীবিজেত। মহাবীর 

বলিব ধাহাঁর। জরমাল্য সমর্পন করিবার জন্য সগৌরবে জীবন-চরিত রচনা: 

করিয়। গিয়াছেন, তীহারা কিন্তু কেহই “রিয়াঁজ-উস্-সালাতিনেঃর 

অভিযোগের সমালোচন! করিবার চেষ্টা করেন নাই । 

ইতিহাস-লেখকেরা দিরাঁজদদোলাকে পরমপাষণ্ড ছুর্ধঘত্ত নরাধম (অথচ) 
রণভীরু কাপুরুষ সাজাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ক্লাইব 

নিজে ইহাতে আস্থা স্বাপন করিতেন কি না তাহা বিশেষ সন্দেহের বিষয় । 

সিরাজদ্দৌলা কিরূপ প্রকৃতির তেজন্বী যুবক, তাহার হৃদয়নিহিত ইংরাজ- 
বিদ্বেষ কতদূর বদ্ধমূল, শক্রদংহারে কত অদম্য হৃদয়াবেগ,_-ফ্লাইব তাহার 
বথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেই ভন্ত সিরাজের সহিত 
ফরাসী-সেনার বাহুবল মিলিত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই শিহরিয়! উঠিতেন 
এবং মনিয় লাকে সিরাজন্দৌলার দরবার হইতে তাড়িত কৰিবার জগ্গ 

যথেষ্ট কৌশল-জাল বিস্তার করিতেও ক্রুট করিতেন না । তাহার চক্রান্তেই 
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৩৪২ সিরাজন্দৌলা 

মসিয় লা আধিমাবার্দে তাড়িত হইয়াছিলেন। * গমনকাঁলে মসিয় লা 

সিরাজন্দৌোলাকে সাবধান করিতে ক্রট করেন নাই ; সিরাজন্দৌলাও বলিক্না- 
ছিলেন যে আবশ্থক বুঝিলেই তাহাকে পুনরায় আহ্বান করা হইবে। ।এ 
সকল কথ! ইংরাজদিগের নিকট লুক্কাপ্মিত ছিল না। সুতরাং সিরাজদ্দোল! 
পলায়ন করিবার অবনর লাভ করিলেই যে মপিয় লায়ের সহিত মিলিত 
তইয়া ইংরাজের সর্বনাশ করিবেন, ক্লাইবের সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহের 

কারণ হিল না। এই জন্তই সিরাজন্দৌলাকে কারারুন্ধ করা ক্লাইবের 

লক্ষ্য হইয়া! উঠিয়াঁছিল, এই জন্তই প্রথম সন্দর্শনের শিষ্টাচার শেষ না 
হইতেই তিনি মীরগাফরকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন এবং বোধ হয় এই 

জন্যই তাহার উত্তেজনাক্রমে পিরজ কারারুদ্ধ ও নির্দরর্ূপে নিহত 

হইলেও, তিনি কোনরূপ তছুপলক্ষে ক্ষম1 প্রার্থনা করা প্রয়োজন বলিয়া 

স্বীকার করেন নাই 
ক্লাইব ইতিপূর্বে মাদ্রাজে সেনাচালনা করিবার সময়েও ঠিক এইন্ধপ 

একটি তুর্ঘটন। সংঘটিত হইয়াছিল। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে সুবিখ্যাত মুসলমান 

স্থবেদার নিজাম-উস্-মোল্কের পরলে।কগমনের পর দাক্ষিণাঁত্যে তুমুল 

অন্তবিপ্লবের সুত্রপাত হয়। পর-সাস্রাজালিপ-্ু রাজনীতিবিশারদ ফরাসী- 

সেনাপতি ছাধে বাছাহর সেই অন্তর্ধিপ্রবের ছিদ্রলাভ করিয়। কর্ণাটের 

নবাব এবং হায়দ্রাবাদের নিজামকে গৃহতাঁড়িত করিয়।, চান্দ সাহেবকে 

কর্ণাটে এবং মীরজাফরকে হায়ত্রাবাদের রাজপিংহাসনে বসাইয় দিয়া, 

দাক্ষিণাত্যে ফরাসী-রাজশক্তি সুদৃঢ় করিবার আশায় “ছ্যপ্রেফতেহাবাদ” 
নামে নগর পত্তন করিয়া! তথায় এক অত্যুক্চ বিজয়স্তন্ত গঠন করেন। 
ইংরাজের তাহার গতিরোধ করিবার জন্ত কর্ণাটের সিংহাসনপ্রার্থ 

মহগ্মৰ আলির পক্ষাবলম্বী হইয়। কর্ণের ক্লাইবকে সেনাঁচালনার ভার 
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ক্লাইবের কলঙ্ক ৩৫৩ 

প্রদান করেন। ফ্লাইব মহছারাম্ট-বাহিনশর সহায়তা লাভ কাঁরয়া, অল্পাদন 
মধ্যেই প্ৰয্যপ্লেফতেহাবাদের” জয়স্তম্ভ ধৃলিপাৎ করিয়া ফেলিলেন । বিস্তু 

চান্দা মাছে জাঁবিত থাকিতে, রণকোলাহল শাস্তিলাভ করিল না। ইহার 
কিছুদিন পরে ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রবাছিনশর লমবেত অধ্যবসায়ে হতভাগ্য 

চান্দা সাছেব অকস্মাৎ কারারুদ্ধ হইয়া গোপনে শিদ্দয়রূপে নিহত হইলেন । 
ক্লাইবের নামে কলৎ্ক রটনার সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহার জ্বদেশশয় ইতিহাল- 

লেখকেরা লিখিয়া গিয়াছেন,__“ক্লাইব ইহার কিছুই জানিতেন না। বোধ 
হয় মইস্মদ আলির চক্রান্তেই চাদ্দবা সাছেব নিহত হইয়/ছিলেন |” * 
[সিরাজদ্দৌলার হত্যাপরাধও যে এইর্পে একাকণ মীরজাফরের সপ্তদশবধণ় 

হতভাগ্য পুত্র যুবরাজ মরণের স্বদ্ধে নিক্ষিগ্ত হয় নাই, তাছা কে 
বলিতে পারে? 

ক্লাইব যে কিছুই জানিতেন না, তাহা প্রমাণ কারবার জন্য কেহ কে 
লিখিয়া গিয়াছেন যে, _-নিরাজদ্দৌলাকে যে দিবল মুর্শিদাবাদে আনয়ন 
করে সেই দিন-_তৎক্ষণাৎ কাহাকেও কিছু না জানাইয়া দুব্্ৃত্ত মীরণ 
তাঁহাকে গোপনে নিহত করেন । মীরজাফর এবং ক্লাইব তখন ভাগীরথণীর 

পশ্চিমতরে অবস্থান করিতেছিলেন,--পুতরাং পব্ব-তাঁরস্ছিত মশরণের 

রাজপ্রাসাদে কখন কি হইয়া গেল, তাহা ক্লাইব অথবা মশরজাফর কেহই 
1কিছ;মাত্র জানিবার অবসর পাইলেন না! কথাগুলি সত্য হইলে, ইহা 
ক্লাইবের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অপরাধী না হইবার পক্ষে উৎকষ্ট প্রমাণ, তাহাতে 
আর সম্দেছ নাই । কিস্তু ইতিহাসলেখকদিগের এই নকল কথা কতদুর 

সত্য, তাহার আলোচনা করা কর্তব্য 

ক্লাইব এবং মশরজাফর উভয়েই ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে এবং মীরণ 
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শ্রারান সি 
৩৫৪ লপসাজত্খেনা 

পবর্ধতণরে অবশ্থিতি করিতোছিলেন,--এই বিষয়ে ইতিহাসে কোনরংপ মত- 
শ্বৈধ দোথতে পাওয়া যায় না। এইরুপ অবস্থান করিবার সময়েই রাজমহল 

হইতে সংবাদ আসিল যে পিরাজদ্দৌলা কারারদদ্ধ হইয়াছেন । এই সংঘাদে 
চক্রান্তকারিগণ উৎফুল্ল হইতে পারেন, কিন্তু; সিপাছিগণ হাহাকার করিরা 
উঠিল এবং কিছু কিছু অসস্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল! * ইছা 
হইতে ম্পন্টই বোধ হয় যে, যাঁহারা সিরাজদ্দৌলার কারারোধের জন্য 
উদগ্রীব হইয়া কালগণনা কারিতোছিলেন, তাঁছারা সিরাজকে রাজধানগতে 

আনয়ন কারবার জন্য যথোপযহক্ত শরার-রক্ষক নিষুক্ত কারিতে বাধ্য হুইয়া- 
ছিলেন। মরণ তিন আর কে উপযুক্ত পাত্র ? সুতরাং মশরণকেই রাজ- 
মহুলে প্রেরণ করা হইল । অন্য লোকে হয় ত উৎকোচলোভে বা নাগাঁরক- 

ভয়ে সিরাজদ্দৌলাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, মশরজাফরের উত্তরাধিকারী 
মরণের প্রাত মেরপ সন্দেহের কারণ নাই বলিয়াই বোধ হয় তাঁহাকে 
প্রেরণ করা ছইয়াছিল। মনুিদাবাদ হইতে রাজমহল গমন ও তথা হইতে 
সিরাজদ্দৌলাকে লইয়া পুনরায় মুশিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতে নিতান্ত 
পক্ষে দুই দিবলের আবশ্যক | এই দুই দিবসের মধ্যেও কি এতবড় 

গুরুতর কথা আদৌ ক্লাইবের কর্ণগোচর হয় নাই ? 
পিরাজদ্দৌলা কবে মনরিদাবাদে আনণত ছুইয়াছিলেন, সে বিষয় এখনও 

রহস্যময় ছইয়া রাঁছয়াছে | ক্লাইব, গক্রাফ্টন এবং মৃতক্ষরীগ-লেখক বলেন, 
[িরাজদন্দৌলাকে যেমন ম্া্শিদাবার্দে আনয়ন কাঁরল, অমনি কাছাকেও 
কিছু না জানাইয়া মীরণ তাঁহাকে নিহত করিয়া ফেলিলেন ;-_ সুতরাং 

কাহারও কিছু জানবার দম্ভাবনা রছিল না। কিন্তু ক্লাইব, সক্রাফটন 
এবং গোলাম হোসেন, এই তিনজন সমসামায়ক দর্শক রাজধানণতে উপস্থিত 

শ. € ভয290 ) 209৯৪ 08005 60 চ59 9365 6086 9128800ক18, 
68890 159 10076 63:01650. 200700078 50000696 & £798৮ 02৮5 
০0008 82007 900800709. 81:00100, -- 0206, 3189, 



সাক্ষ্য বিভ্রাট ৩৪%&. 

থাকয়াও, তাঁহাদের এই উক্তির সমর্থন করিতে পারেন নাই । ফ্লাইব 
বলেন, সিরাঞ্জদ্দৌলা আনত হইয়া সেই তারিখেই নিত ছন। * গোলাম 
ছোসেন বলেন, দিরাজন্দৌলা ওরা জুলাই মুর্শিদাবাদে আপণত হইয়া লেই 
তাঁরখেই নিহত হুন। পক্রাফটন বলেন, সিরাজদ্দৌলা ৪ঠা জৃলাই 
মুর্শিদাবাদে আনত হইয়া সেই তারিখেই নিহত ছন | 1 সমসামায়ক ব্যক্তি- 

দিগের মধ্যে এরপ অনৈক্য দোখয়া লহজেই তাহার কারণ অনুসন্ধান 
কাঁরতে ইচ্ছা হয়। পিরাজদ্দৌলার মুশিদাবাদে আগমন ও তাঁহার হত্যা" 
কাণ্ড যে এক দিনেই সংঘটিত হুইয়ািল এবং তগ্জন্যই কেহ কিছু জানিবার 
অবসর পান নাই, এই কথা বাবার জন্য ব্যস্ত হইয়া ইচ্ছারা বিশেষ গোল- 
যোগে পতিত হইয়াছেন | ] এ 

[িরাজদ্দৌলাকে যখন মুর্শিদাবাদে আনয়ন করিল, তখন তাঁহাকে 

পশ্চিমতীরবর্তী ছিরাঝিলের রাজপ্রাসাদে মগরজাফরের নিকট উপনশত 

করাই পম্ভব, না তাঁহাকে পহব্বতরবস্ত“ মরণের রাজবাটণতে আনয়ন করাই 

সম্ভব ? যাহারা ক্লাইবের দোষক্ষালনের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা বলেন যে, 

সিরাজকে আদৌ পশ্চিমতীরে আনয়ন করা হয় নাই, সুতরাং ক্লাইব 
তাঁছার আগমনসংবাদও জানিতে পারেন নাই। প্রকৃতপক্ষে পিরাঞ্জ- 

দ্দৌলাকে কোথায় আনয়ন করিয়াছিল, তাহার উপরেই প্রকৃত তক নিত 

কক 00135918 1351051509 

1. 93088602019 99099610109, 

$£ নবাবী আমলের বাঙ্গালার ইতিহাসে' বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিথিয়াছেন £-- 

“্মুক্ষেয়ীণের মতানুসরণ করিয়া আমরা সিরাজের হত্যাকা লিপিবদ্ধ করিলাম 1 

মুতক্ষরীণ-লেখক বখন গ্রপ্থ রচনা করেন, তখন তিনি কোম্পানী বাহাহুরের পেক্গনভোগী 

সরকারী লেখক ছিলেন । নান! কারণে ইহার নিকট সিরাঁজদ্দৌলা সুবিচার জাঁভ করেন 

নাই .__মীরজাকরও কৃতকাধ্যের জন্ক তিরস্কৃত হন নাই । মুতক্ষরীণের সতানুসরণ করা 

সফল স্থলে সত্যনির্ণয়ের উৎকৃষ্ট পন্থা! বলিয়| বোধ হয় ন।। 



৩৫৬ সিরাজন্দৌল! 

কারতেছে। অদ্মিণিলীখত আদিম ইতিহাসে দেখিতে পাইতেছি ষে+_ 
“কারারক্ষিগণ দিরাজদ্দৌলাকে নিশীীধ লময়ে দসন্য তদ্করের ন্যায় শঞ্খলাবদ্ধ 
কলেবরে মীরজাফরের সম্মুখে উপনশত কারয়া দিল ; যে রাজপ্রাসাদে 

কিছ-াদিন পহবের্ব পিরাজদ্দৌলা অখগুপ্রতাপে রাজগোৌরব সম্ভোগ কারনে, 
সেই রাজপ্রাসাদেই তাঁহাকে বন্দণবেশে প্রবেশ করিতে হইল । মর-জাফরও 

ইহা দৌঁখয়া বিগলিত হইলেন,__পিরাজ তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ জীবন- 

ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, মীরজাফর নে দৃশ্য সহ্য করিতে না পারিয়া, 

স্থানাস্তরে লইয়া যাইতে আদেশ প্রচার করিলেন |” * 
সিরাজদ্দৌলা স্থানান্তরে নত হইলেন বটে, কিস্তয মণরজাফর তাঁছার 

ভাগ্যনির্ণয়ের জন্য তৎগ্ষণাৎ মন্ত্রণা কারতে বসিলেন । এই সময়ে রাজ- 

কার্ষ্যোপলক্ষে পাত্রগিত্রগণ সকলেই হিরাঝিলের রাজপ্রাসাদে উপস্থিত 

ছিলেন । মণরজাফর তাঁহাদের সকলেরই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে লাগি- 

লেন। ইংলগ্ত'য় মহাসভার মন্তব্য পুস্তকে প্রকাশ যে, মকলেই একবাক্যে 
[সিরাজদ্দৌলাকে নিহত কারবার পরামশ দান করে। 1 কিন্তু আর্ম্ম- 
লিখিত ইতিহাসে এই মন্্রশাসভার বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে । অর্গ্মি 
লিখিয়া গিয়াছেন-__“্ঘাহারা ইীতপব্রে দিরাজদ্দৌলার নাম শুনলেই থরথর 
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নৈশ মন্ত্রণ! ৩%৭ 

করিয়া কাঁপয়া উঁঠিতেন, এমন অনেক লোক এখন সময় পাইয়া তাঁহার 
নামে অবজ্ঞা প্রকাশ কারতে লাগিলেন । কেহ কেহ ম্বাথরক্ষার জন্য 

নৃতন নবাবকে নরহত্যার প্রশ্রয় দিতে সাহস পাইলেন না। অনেকে 
মরজাফরকে বশশভৃত রাখবার জন্য দিরাজদ্নৌলাকে জখীবত রাখাই 
যুক্তিসিদ্ধ মনে করিতে লাগলেন । ইগ্হারা সকলেই একবাক্যে বলিলেন 

যে, পিরাজকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করা হউক | মখরণের মত তাহা নছে। 

সিরাজদ্দৌলা জীবিত থাকলে, সব্বদাই রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া মীর- 
জ্রাফরের সিংহাসন আপদসঞ্কুল করিবে বলিয়া যে সকল কটনীতিপরায়ণ 

ব্যক্িদিগের ধারণা, তাঁহারা মরণের পক্ষ সমর্থন করিয়া সিরাজদ্দৌলাকে 
নিহত করিবার জন্য পরামর্শ দান করিলেন । তাহাদের পরামশ'ই অবশেষে 

কায পাঁরণত হইল 1% 
এই সকল বর্ণনা পাঠ কাঁরলে, এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে, 

মীরজাফরের সপ্তদশবর্ধীয় ছততাগ্য পুত্র মশরণকে একাকশ অপরাধণ করিতে 

সাহস হয় না। মীরণের দুব্বৃত্ত চরিত্রই যদি সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ডের 
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৩৫৮ সিরাজদ্দৌল! 

একমাত্র কারণ হইত, তবে মরণ তাঁহাকে রাজমহলে অথবা পথিমধ্যে যে 
কোনন্থানে নিহত করিলেই ত সকল গোলযোগের ম্লোচ্ছেদ করিতে 

পারিতেন। সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যানর্ণয়ের জন্য পাত্রমিত্র লইয়া মত্রণা 

কারবার প্রয়োজন হইত না। ং 
দিরাজদ্দৌলাকে কারারুদ্ধ করিবার জন্য যাঁছাদের সব্বাপেক্ষা অধিক 

আগ্রহ, তাঁহাকে রাজমহল হইতে মৃশিদাবাদে আনয়ন করিবার প্রস্তাব 

যাঁছাদের নিকট সুপরিচিত, সেই ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল ক্লাইব তখন. 
মরজাফরের পচ্েক্ষার জন্য তাঁচার সহিত ভাগীরথশর পশ্চিম তরেই 
অবশ্থিতি করিতোছলেন। তান তখন সব্বেসব্বা,__তাঁহার কপা-কটাক্ষের 

প্রতীক্ষায় স্বয়ং মীরজাফর পর্যযস্তও তটম্থ। তাঁহাকে কিছুমাত্র না 

জানাইয়া, মীরজাফর কি এরূপ গুরুতর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কাঁরতে সাহস 
পাইয়াছিলেন ? 

মশরজাফর নিজে সিরাজদ্বৌলার ভাগ্যনির্ণয়ের তক“-বিতর্কে কোন 

পক্ষেই সম্মতিজ্ঞাপন করেন নাই।* যাঁহারা তাঁহার পাপপথের সহচর, 
তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে স্বাথ-রক্ষার জন্য িরাজদ্বৌলাকে জশীবত রাখিতে 

চেষ্টা করিয়াছিলেন । তথাপি সিরাজদ্দৌলা নিহত হইলেন কেন? কাহার 
অনুরোধ প্রবল হইল 1-যাঁছারা কৃটনধীতিবিশারদ, তাঁছাদের মন্তিই 
হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল ; তাঁদ্বষয়ে ইংরাজ-ইতিহাস-লেখকদিগেরও 

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । কিন্তু, সেই কৃটনশীতিবিশারদ কে? যাঁছার পরামশে 

বা হীঙ্গতে মণীরজাফরের আত্ম-হবদয়ের শ্েহমমতা ভাপিয়া গিয়াছিল, 

অবশেষে তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিরস্ত্র করিয়া, পিরাজন্দৌলাকে নিহত 
কারবার আদেশ প্রচারত হইয়াছিল, তাঁহার নাম গোপন করিবার জন্যই 

কি ইতিছাপলেখকেরা সগুৰশ বর্ষ মুললমানশিশুর নামে রাজহত্যার দবর- 

86097 201008911 £8৪ 280 018210139--0039, 27184 



সিরাজদন্দৌলার ভাগ্যনির্ণর ৩৫৯ 

পনেয় কলগক নিক্ষেপ করেণ নাই? আদ্যোপান্ত সমস্ত অবস্থা বিচার 
করিলে ল্পন্টই প্রতীয়মান হয়, সকলেই জানিতেন, কিস্তু কেছই তাহা 
দস্তস্ফুট কাঁরতে সাহস না পাইয়া ইতিহাসের মর্যাদা পদাঁবদালিত করিয়া 
গিয়াছেন, সেই জন্য একমাত্র বিয়াজ-উস--সালাতিনের অভতিঘোগ ভিন্ন 

ক্লাইবের নামে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হত্যাপরাধের কিছুমাত্র প্রমাণ দোঁথতে 
পাওয়া যায় না। 

এই সকল অবস্থা বিবেচনা করিলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ক্লাবের বিরুদ্ধে 
প্রমাণ নাই বালিয়াই তাঁহাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বাঁলতে পারা যায় না। 

তিনি ইচ্ছা করিলে যে অনায়াসেই দিরাজদ্দৌলার জাবনরক্ষা কাঁরিতে 
পারিতেন, তথ্িষয়ে সন্দেহ নাই । তানি তঙ্জন্য কিছ মাত্র চেষ্টা করা দুরে 

থাকুক, বরং প্রকারাস্তরে মশরজাফরের কার্ধ্য সমর্থন কারবার জন্য বলিয়া 

িয়াছেন যে, দিংহাসন রক্ষার জন্যই এরুপ হত্যাকাণ্ড আবশ্যক হইয়া 
উঠিয়াছিল ! যাঁহার নিকট জালসাম্ষিপত্র এবং উমাচরণকে প্রতারণা করা 

[িছ-মাত্র অন্যায় কাধ বলিয়া প্রতীয়মান হয় নাই, বরং “আবশ্যক হইলে 
আরও একশতবার সেরুপ কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইতে পারিতঃ” তাঁছার নিকট 
যে দিংহাসনরক্ষার্থ [সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড বিশেষ দোষাবহ বলিয়া বোধ 
হইবে, তাহার সম্ভাবনা কোথায় ? 

যাহারা সাধারণ ইন্টাসাদ্ধর উদ্দেশ্যে পরস্পরের সহায়তা করিবার জন্য 
কোনরুপ গ্গ্ত চক্রান্তে মিলিত হয়, তাহারা সত্যসমাজ্ের বিচারে একে 

অপরের কৃতকার্যোর জন্য অপরাধ" হইয়া থাকে | ইংরাজ বাঞ্গালণ গনুঞ্চ- 
চক্রান্তে মিলিত হইয়া সিরাজদ্দৌলার সব্বনাশ সাধনরূপ ইন্টসি্ষির উদ্দেশ্যে 
পরস্পরের সহায়তা কারয়া সমর জয় করেন । তাহার পর পিরাজন্দৌলাকে 

রক্ষা করা বা তাঁহার, জীবনদান করা দুরে থাকুক, একজন গাঁহাকে কারা- 
রুদ্ধ করিবার বন্য অপরকে উত্বেজিত করেন; সেই উত্তেজনার 

[িরাজদ্দৌলা কারারুদ্ধ হ্যা ক্লাইবের সম্পূণ“ অজ্ঞাতসারে নিহত হইয়া 



৩৬৩ সিরাজদ্দৌল। 

থাকিলেও, ক্লাইবের কলঙ্কমোচন হয় না! সামারিক ব্যাপারে, ন্যায়-অন্যাস় 

বিচার করিবার প্রয়োজন না থাকতে পারে $--স্বার্থই ধাহার একমাত্র 
লক্ষ্য, সেখানে লকল কার্যই প্রশংমিত হইতে পারে । কিন্তু ইতিহামের 
নিকট ন্যায়-অন্যায়ের মর্ধ্যাদা চিরদিন অক্ষদপ্র রাহবে | পিরাজদ্দৌজ্া 

অন্যায়রপে নিহত হইয়্াছিলেন কি নাঃ একমাত্র ইতিহাসই তাহার 
বিচারক | ঘদদ কখন এ দেশের ইতিহাস যথাযথরপে সত্কীলিত হইতে 

পারে, তবে সে হীতহাল সভ্যজগতের নিকট মুক্তকণ্ঠে প্রচার কারয়া 
দিবে, ক্লাইব এবং মশরজাফর উভয়েই কৃটনশীতি-বিশারৰ মহাবীর, কিন্তু 

উভয়েই রাজদ্রোহণ ; উভয়েই বিশ্বাপধাতক ; উভয়েই রাজহস্তা ! 
ভাগীরথীর প্ৰব্ধতীরস্থ বর্তমান মুর্শিদাবাদের একাংশের নাম জাফরা- 

গঞ্জ | ** নবাব আলিবদ্ৰর স্সেহানুপালিত মর মহম্মদ জাফর আল খাঁ এই 

স্থানে বছুব্যয়ে বাসভবন নিম্মণণ করাইয়াছিলেন ;__সেই সুত্রে স্থানের 
নামও “জাফরাগঞ্জণ বলিয়া প্রপাদ্ধলাভ করিয়াছে । একসময়ে জাফরা- 

গঞ্জ এবং হিরাঝিলের সৌধশোভায় মুর্শিদাবাদের নাগরিক-সৌন্দর্যয 
সাঁবশেষ বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে পুরাতন এরদ্বর্য্যগবর্ব খর্ষ্ব 

হইয়াছে ? ভাগণরথণর উতয়ক্লে পুব্রশোভা তিরোিত হইয়া গিয়াছে $ 
তৎমধ্গে জাফরাগঞ্জের নবাববাটীও শ্ীহীীন হইয়। পড়িয়াছে। কিম্বয পলাশশ 

এবং জাফরাগঞ্জ বাধ্গালার ইতিহাসে চিরপারচিত হইয়া রহিয়াছে ৮ 

পলাশশতে দিরাজদ্দৌলার পরাজয় $ জাফরাগঞ্জে সিরাজদ্দৌলার হত্যাকাণ্ড ! 
এই প্রতিছ্ামিক রাজপ্রাসাদে মীরজাফরের প্হব্বজীবন আতিবাহিত 

হইয়াছিল। দিংহাসনে পদার্পণ করিয়া তান হিরাঝিল অধিকার করায়, 
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জাফরাগঞ্জ ৩৬১ 

জাফরাগঞ্জ যুবরাঙ্গ মীরণের লীশলাক্ষেত্রে পাঁরণত হইয়াছিল; সেই সময় 
হইতে মশরণের বংশধরগণ এই রাজপ্রাসাদে বাস কাঁরয়া আসিতেছেন। 

মণরজাফরের মধ্ত্রণাসভায় দিরাজন্দৌলার ভাগ্যনির্ণয় সুসম্পন্ন হইলে, 
তাঁহাকে জাফরাগঞ্জের রাজপ্রাদাদের একটি অদ্ধতমসাচ্ছন্ন নিম্নতল নিভৃত 
কক্ষে গোপনে কারারুদ্ধ করা হয়। * জাফরাগঞ্জের রাজপ্রাসাদ 'সিরাজ- 

দ্দৌলার অপারিচিত নহে ;--পলাশশযুদ্ধের অব্যবছিত পৃব্বেই তানি মীর- 
জাফরের মাঁতভ্রম দুর করিবার জন্য ইললামের গৌরবরক্ষাথ আত্মগৌরব 
তুচ্ছ করিয়া স্বয়ং শিবিকারোহণে মশরজাফরের নিকট উপনশত হইয়া- 

ছিলেন। সে দিন তাঁহার আগমন-সংবাদে জাফরাগঞ্জের সেনা এবং 

সেনানায়কগণী ব্যন্ত-সমস্ত হইয়া কত আগ্রহের সহিত সসম্মানে তাঁহাকে 

প্রত্যতিবাদন করিয়াছিল। আজ িরাজদ্দৌলা শ্খলিতচরণে সেই চির- 

পরিচিত তোরণম্বার উত্তীর্ণ হইবার সময়ে, কেহ অত্যাসবশতঃও আঁতিবাদন 

করিল না। সেই বিচিত্র অষ্টালকার প্রত্যেক কক্ষবাতায়ন হইতেই যেন 
পরল প্রতিহিংসাতাড়িত বিকট অষ্টহ্বাদ্য ধ্বনিত হ্ইয়া উঠিল। 
[িরাজদ্রৌলা ইছার জন্য প্রস্তুত হুইয়াই আপিগ্লাছিলেন। তথাপিলে 
সময়ে তাঁহার অধশর হাদয়ে কত কি ভীষণ চিন্তা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহা 
কে বলিতে পারে? 

একাক” অন্ধকার কারাকক্ষে নিপতিত হইয়া বোধ হয় জীবনের আশা 
আবার জাগিয়া উঠিয়াছিল। শত্রুহস্তে সম্পৃ্ণরূপে পরাজিত ও বন্দীকৃত 
হইয়াও যে এতদিন জখশীবত রহিয়াছেন, ইহাতেই বোধ হয় সিরাজদ্দৌঙা 
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ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়াছে। বৌধ হয় উহ! পীজইই লোকলোচনের অতীত হইয়া পড়িবে। 



৩৬২, সিরাজদ্দৌল! 

ভাবিয়াছিলেন, মখরজাফর হয় ত আত্মহাদয়ের স্সেহ-মমতা বিসর্জন দিতে 

নাপাঁরিয়া, কোনর্পে তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা কাঁরয়া জীবনরক্ষা 

করিবেন | 

[িরাজদ্বৌলাকে জণবনদান করিতে সাহস হইল না। রাজসিংহাযন 
নিরাপদ করিবার জন্য আত্ম-হ্ৃদয়ের স্নেহ-যমমতা বিলজ্জন দিতে হইল'। 
স্পম্টতঃ না হউক, প্রকারাস্তরে পিরাজদ্বৌলাকে নিহত করিবার জন্যই 

তাঁহাকে মীরণের তত্বাবধানে জাফরাগঞ্জে কারারুদ্ধ করিতে হছইল। কস্ত; 

হায়! যাহাকেই এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিবার জন্য আহ্বান করা হইল, 
সে-ই শি্কারয়া উঠিতে লাগিল । কেহই সহজে সম্মত হইল না। 

[িরাজদ্বৌলার নামে ইতিহালে যত কলগ্ক স্থানলাভ করিয্লাছে মুরশিদা- 
বাদের লোকে ততদ্র জানিত না। তাহারা জানিত-_িরাজদ্দৌলা দেশের 

রাজা, ফিরিৎগখর শত্রু, আলবদ্নীর স্লেছপনুস্তলঃ সুকুমারকাস্তি তরুণ 

যুবক, অশাস্ত-_যৌবনোন্বত্ত-__উচ্ছ্খল- প্রনল প্রতাপাম্বত সুবাদার,_- 
সুতরাং তাঁহার বন্তমান দদ্দশা দেখিয়া, লোকে তাঁহার দোষের কথা 

ভৃলিয়া গিয়া, ভাগ্যবিবর্তনের কথা লইয়াই হাহাকার করিতেছিল । * এর্প 
অবস্থায় সম্ভ্রাস্তবংশশয় মুপলমান মাত্রেই যে তাঁহাকে বধ কাঁরতে অসম্মত 
হইয়াছিলেন, তাহা সম্পুণ *্বাভাবিক | 1 

এ জগতে কোন কাধযই অসম্পন্থ থাকিয়া যায় না। দিরাজদ্দৌলাকে 
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নাগরিকদিগের মত ৬৩ 

বধ করিবার জন্যও অবশেষে একজন দ:রাত্বা অর্থলোতে শাণিত খরসান 

গ্রহণ করিল। এই ব্যাক্তির নাম মহম্মদ বেগ- _আবাল্য আিবন্দ” এবং 

পিরাজদ্দৌলার স্বেহানুকম্পায় প্রাতপািত হইয়া তাহার ঘৃণিত জশীবন 

অবশেষে অর্থলোভে পাপপথ্ছে নিমগ্র হইল ।* [সিরাজের মাতামহী একটি 

অনাথা মুসলমান বালিকাকে সম্তাতনিবর্ষশেষে প্রাতপালন করিয়া মহল্মণ 

বেগের সহিত বিবাহ. দিয়া দয়াপ্রকাশে ইহা দিগের গ্রাসাচ্ছাদনের সংব্যবস্থা 

করিয়া দিয়াছিলেন। 1 তদুপলক্ষে মহম্মদ বেগ সিরাজের সংসারে অনেক 

প্রকার উপকার লাভ করিয়াছিল । হতভাগা সমস্ত প্বর্ষকথা বিদ্মৃত হইয়া 
প্রভুহত্যার জন্য অগ্রসর হইল । বলা বাহুল্য যেঃ যাহারা ন্যায় ও ধঙ্্মানু- 

সারে পিরাজদ্দৌলার সিংহাসনরক্ষাথত ঈশ্বর এবং যনুষ্যের নিকট দায়ণ 

হইগ়াও পাকে-চক্রে সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া অন্নদাতা রাজাধিরাজকে দ্ন্য 
তক্কবের ন্যায় নিহত করিবার জন্য নিম্মম হৃদয়ে কারারুদ্ধ করিয়াছিল, 

তাহাদের আদেশ মন্তকে ধারণ কারয়া স্সেহানুপালিত মহস্মদী বেগ যে 
প্র তপালকের মস্তকে খড়গাঘাত করিবে ইহাতে আর [বিস্ময়ের কথা কি? 

উন্মুক্ত খরসান হস্তে দুদ্র্ণাস্ত মহম্মদণ বেগ কারাকক্ষে প্রবেশ কারবামাত 

[িরাজদ্দৌলা উন্মন্তুরৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মুহূর্তের মধ্যে সকল 

আশা বিলশন হইয়া গেল। মুহহর্তের মধ্যে বিদযুদ্বেগে সবর্বাঞ্গ ব্যাপিয়া 

এক অব্যক্ত আকুল আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল, পিরাজ আন্ত-কগ্ঠে 
বলিয়া উঠিলেন :-- | 

* মুতক্ষরীণ। 

1 46 190880, & 8601) 0810090. 1451781010505 7892, ০ 
10200 019 17015009108 10950 02062181860. 05 12000862006 50৫ 
নি978578-10০তা19 (000) 2099 £7820070055 09 050. 29091580 & 
0০:61010 610 0019 169 8020 613865, 0865198 ৮০ 8299069 6৬ 
১0০10 09৪৫. 999665 895০7 ০ 7520£51. 2,816. 



৩৬৪ সিরাজদ্দৌল। 

«কে? মহম্মদী বেগ? তুমি! তুমি! তুমিই কি 
অবশেষে আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ? কেন? কেন? 

কেন? ইহারা কি আমাকে বহুবিস্তৃত জন্মভূমির নিভৃত 
নিকেতনে যসামান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিল না!» 

পরক্ষণেই দিরাজদ্দৌলার তেজম্বী হৃদয়ের আত্মগারমা প্রব-দ্ধ হইয়া 
উঠিল। [তিনি মছম্মদী বেগের নিকট আর কাতরোক্ত কাঁরলেন না ;__ 

তাহার মুখের ভীষণ সংকল্পের পাপ কথায় কর্ণপাত করিলেন না £_- 
নিজেই বলিয়া উঠ্িলেন £-- 

“না না আমি বাচিতে পারি না! তাহা! কদাঁচ হইতে 

পারে না! আর কোন অপরাধে ন1 হউক, _হোসেনকুলি ! 
তোমাকে যে নিহত করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের জন্যই এ 
জীবনের অবসান হউক 1” * 

পরে মহম্মৰী বেগের দিকে শহন্যদ্ষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন-- 

“আইস-_রহ--রহ-_জল দাও-_-একবার অস্তিমের দেবতার 

নিকট এ জীবনের শেষ কর্তব্য সম্পন্ন করিয়া লই 1» এ" 

[সিরাজদ্দৌলা নিরুদ্বেগে জীবনের শেষ কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পারি- 
লেন না, _দুরাত্া মহস্মদী বেগ ভগবানের পবিত্র নামের প:ণ্যপ্রতাব সহ্য 

কাঁরতে না পারিয়া, [সরাজদ্দৌলার আস্তিম প্রার্থনা শেষ হইতে না 
হইতেই, প্রচণ্ডবেগে তাঁহার স্কন্ধে খড়গাঘাত কাঁরল ! ! নিদারুণ প্রছ্থার- 
রর পপ শী সস অসশ আই, চস পদ শত পপর পা | শশা 

*. 95৪৮5 81560) 01 73520£51. 

শু. 15708620206 199059150. ৪0070397265 6০ 88 18859 ৮০ 
10051091038 801065020 800. 60 985 1019 10295 515,---0010009, 21. 184. 

ই খুতক্ষরীণ। 

লস পপ পাপা পা সপ পা সা সা পর পাল পপি প জা এ. জাপা 



মহম্মদী বেগ ৩৬৫. 

যাতনায় মম্মপীড়িত হইয়া িরাজদ্নৌল। রুধিরাক্তকলেবরে কক্ষমধ্যে 
বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। মছদ্মদী৷ বেগ উন্মস্তের ন্যায় তাঁহার উপর 

উপয্য*পাঁর খড়গাঘাত কাঁরতে লাগিল! 

“আর না-_আর না-_আর নাহোসেনকুলি ! তোমার আত্মা 

শাস্তিলাভ করুক 111” *% মুখের কথা মুখেই রাঁহয়া গেল »-িরাজ- 
দ্দৌলার অমর আত্মা পাপপহ্ণ' প:থিবশর ক্ষুদ্র কারাকক্ষ আতিক্রম করিয়া 

অমরধামে প্রস্থান করিল । 1 

তাহার পর কি হইল? মর্শদাবাদের নরনারণ এই রাঞ্জহত্যার আক- 

স্মিক সংবাদে হাহাকার করিয়া উঠিল। তাছাপিগের আকুল আর্তনাদ 

মুসলমানের উচ্চ অবরোধবেষ্টিত বেগমমহুলে প্রবিষ্ট ও সিরাজ-জননশ 

আমনাবেগমের কর্ণগোচর হুইল । বিদ্রোহী পল তখন বিজয়োৎ্নবে 

উন্মত্ত হইয়া, দিরাজের ক্ষতবিক্ষত শবদেহ হস্তিপৃচ্গে সংস্থপিত কারয়া, 

নগর প্রদক্ষিণে বাহির হুইয়াছিল। রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়া 

গেল । িরাজ-জননশ হাহাকার করিতে করিতে লজ্জায় [িসজ্জ'ন দিয়া 

রাজপথে আয়া ধৃলিবিল-শ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া শব- 

বাহক হস্তী সহসা রাজপথে বলিয়া পড়িল ;-_ল্সেহময়) জননী সস্তানের 

মাংসাঁপগু বুকে ধারয্া ই শিপন্ধ হইয়া পাঁড়লেন !!! মাঁরজাফরের অন:5র 
পল এ পে পপাপিপসপীপিপপীপপ লা শি ৬ ৩০০০ সী এসপি পপ পর শপ পা গস টপস (টাও 

্ িজি টাউন 1--75098917) 090115, 61000 %7% 
2:9610862.--3687%1৮, 

+ দিরাজদ্দৌলা এ দেশে জন্মগ্রহণ না করিলে, ইতিহাস লেখকের! বোধ হর 
তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেন। ঈয়ার্ট সিরাজের অন্তিম 
উক্তি লইয়াও পরিহীসচ্ছলে লিখিক্লা] গিয়াছেন £-[:1318 38, 19921287989 ৪& 
৪০0116975 10865009 01 ৪ 127%61%9 06 171000086500 93001998516 & 
90085020050999 0: €0518 020 1019 09861) 1094৫, 13528 60901065 
101509861708119705 51155 19 809 19016 60 065 500 519 9 116 
90510610559: 51069895 01 86:০00165, 19888 61091 1585 12007009208- 
2 62510093116. 7986৮, 



৩৬৬ সিরাজদ্বৌল। 

কদম হোসেন তখন নানারুূপ তাড়না করিয়া সিরাজ-জননণ আমিনা 
বেগমকে পুনরায় অন্তঃপঃরে কারারুদ্ধ করিয়া, সিরাজের শবদেছ সমাধি- 

নিহত করিবার জন্য তাগীরথাীর পশ্চিমতারবস্তাঁ আলিবদ্দর সমাধিমশ্দিরে 

উপনধত করিল। * এই প্রীতহাপসিক দমাধিমান্দিরে আলিবদদর্শ মহবৎ 

'জচ্গের প্ব্বপার্ে সিরাজের মাংসাপগু নশরবে সমাধিনিছিত হইল ;- 

এই সমাধিমম্দিরই এখন [িসরাজদ্দৌলার একমাত্র শেষ নিদর্শন ! 1 

ক [25 001১01809 19900910 609 70190988100 160 916 800 
0005869209.610]0 800 09 9010151:ড, 08108 00 10176576106 07063022 
৩1 ঠলাও 10709, 80681090. 0105 02020015685 01 8097 830 257:88090 
[:02080700016-- 0৮009. 31, 2164. 

+ এই সমাধিগৃহে দীপ স্থালিবাব জন্য এক্ষণে মাসে চারি আনা মাত্র তেলের ব্যবস্থা 
হইয়াছে ।--জ্রীনিখিলনাথ রায় বি'এল্। 



উপসংহার 
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৩৬৮ সিরাজন্দৌলা 

7209 0101), 0191995 007 10092105016 09190689130. 10095 ]ৃ 

1959 911500906০১ 1007 93:9701898 ০5911920919] 320 1717008- 

0৪,0.--001, 29119901279 109919159 13868199 01 10018), 

কেবল ঘটনাবিবৃতির জন্য ষে নকল ইতিহাম সঞ্কালিত হইয়াছেঃতাহাতে 

দেখিতে পাওয়া যায়__-পিরাজদ্দৌলার অন্যায় উৎপশড়নেই তাঁহার অধঃপতন 
সংঘটিত হইয়াছিল । কার্যয-কারণের সমালোচনা কারয়া, নিরপেক্ষভাবে 

ইতিহাস সঙ্কলন করিলে, তাহাতে সকলেই দেখিতে পাইবে» এই হতভাগ্য 
নরপাতির অযথা-কল্কিত তরুণজীবনের অত্যাচার আবিচার উপলক্ষমাত্র ? 

আমাদের চরিত্রহীনতাই মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপগুনের মহল কারণ । 

আওর*গজশীবের শেষদশায় ভারতবর্ষে যে অরাজকতার সংভ্রপাত হইয়া- 

ছিল, তাহাতে মোগলের রাঞ্জসংহাসন টলিয়৷ উঠিয়াছিল। অস্তাববপ্লবের 

ছত্রলাভ করিয়া, ফরাসী এবং ইংরাজ এই দুই পরাক্রাস্ত বিদেশীয় বণিক: 

সমাতির দেশীয় লোকের সহায়তাম্ন ভারতবে আত্মশঙ্ভি, নুদ্ঢ় কারবার জন্য 

লাল|য়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন | িরাজদ্দৌলা তাহার গতিরোধ করিবার 
চেষ্টা করিয়া, অকালে দেহাবিসর্জন করিয়াছিলেন । কিন্তু তিনি নিশ্চেষ্ট 

হইয়া বসিয়া থ(কিলেও+ মোগলের সিংহাসন অটল রহিত না। 

আমাদের অধ্যবসায়ে, আমাদের বাহুবলে, আমাদের সহায়তা লাভ 

করিয়া ইংরাজবাণক- এদেশে আত্মপ্রতিভা বস্তুত করিবার অবনরলাভ 

কাঁরয়াছেন। ভারতবর্ষে যে বৃটিশরাজশাক্ত সংস্থাপপিত হইয়াছে, আমরাই 

তাছার প্রধাদ সায় । আমাদের দেশের মন্ত্রণাকুশল অমাত্য ওমরাহগণ 

রাজাবদ্রোহে মিলিত না হইলে._-আমাদের দেশের অকুতোভয় পিপাহী- 

সেনা আত্বশোণিত সম্প্রদানে শত সমরক্ষেত্রে বুটিশাবজয়বৈজয়স্তী বহন 
মা করিলে, এক প্রদেশের লোক সায় হইয়া অন্য প্রদেশের পরাজয় 

লাধদে অগ্রনর না হইলে _এ দেশে বৃটিশরাজশক্তি সুসংস্থাপিত হইত 
1 না, তাছা কে বলিতে পারে? 
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আমরা রণপরাজিত বিপন্ন শত্রুর ন্যায় অনন্যোপায়  হইয্লা বৃটিশ- 
বণিকের শাসনক্ষমতা ল্বীকার করিয়া লই নাই ।--বন্ধাবেশে সহচররংপে 
পরস্পরের ম্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে, পরম্পরের সমবেত নমন্ত্রণায়, শংযুক্ত 
বাহুবলে, মোগলশাসন উৎখাত করিয়া ফেলিয়াছি। ইহাতে যেমন 

আমাদের জাতাঁয় চারত্ের দুব্্বলতা প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তত্ুপ 
অন্যদিকে আবার সেই চারজ্রের সরলতাও পাঁরস্ফট হইয়া রছিয়াছে। 

আর ভারতবর্ষের বন্তমান নবজশবনের কথা ম্মরণ কারিলে, ইহাও স্বকার 

করিতে হইবে যে, আমাদিগের পথ যতই নিম্দার্থ ছউক, গরলে অমৃত 

উৎপন্ন হইয়াছে, নব্যভারতের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে । ইংরাজবণিকেরা 
সহায়তা না করিলে এই শুভফল বমুৎপন্ন হইত কি না তাহাতে কিক 
সমুহ সন্দেহ! আমাদিগের জাতায়চরিত্রের দূুবর্ধলতা না থাকলে, এই 
শুতফল সমুৎপন্ন হইত না। 

আমাদের চরিব্রগত দুবর্ধলতা না থাকিলে, বোধ হয় ইংরাজ বাণক 
চিরদিন মালগুদাষের খাতাপত্র লইয়াই জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেন | 
কখন বা কোন মুসলমান নবাবের নিষযাতন ভয়ে আমাদিগেরই বন্ত্র/ঞ্লের 

আশ্রয় গ্রহণ কারতেল । আমাদের জাতায়চরিত্রে মম্্রসিদ্ধির জন্য সাধনা, 

গ:প্তপ্রতিজ্ঞাপালনের জন্য অধ্যবলায়ঃ ম্বার্থসাধনের জন্য অকুতোতয়তা, 

অর্থোপাজ্জনের জন্য প্রাণবিসজ্জনেও অকাতরতা, অজ্ঞাতকুলশীলকে 

বিশ্বাস করিবার জন্য লরলতা--এতগুলি সদগুপ না থাফিলে, মোগল, 

পাঠান, মারহাট্রা, শিখ, রোহলা, জাঠ, পিগারণ, ঠগ, বহুবিধ প্রবল 

প্রাততন্ব। অমিতবিক্রমের গতিরোধ করিয়া কোম্পানী বাহাদুর আত্মবলে 

ভারত-সাস্ত্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন লা । 

আমরা ভারআদোষে দুবর্ধল। আমরাই আবার চ্রিত্গশে বলীয়ান । 
আমাদিগের দুব্বলতা এবং ববলতাই ভারতববে বৃটিশ শাগনশাকির তিপ্তি- 

মি । এই লকল কারণে, ইংরাজ লেখকাঁদগের পক্ষে আমাদের নিদ্বাবাদ. 
৪ এ , 
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কয়া শোভা পায় না। আমাদিগকে রণপরািত কাপুরুষ বলিয়া ইতিহাস 
রচনা করিলে, ইংরাজের মুখ উজ্জল হইয়া উঠে না। 

এখন আর সে দিল নাই! মোগল পাঠান পক্রড়াপটে বিরাজ ।কার- 
তেছে ;_-আমাদের কল্যাণের জন্য ইংল-ইংলগ্ডের গৌরববন্ধনের। জন্য 
আমরা, এই দুই মহাজাতি এক অথণ্ড রাজতন্ত্রের ছায়াতলে দাঁড়াইক্া 
পরম্পরের দুখে পুখী, দুঃখে দুঃখী হইয়া, বাহুতে বাহুবদ্ধন করিয়া 
গৌরবোজ্জবল নবধুগে পদার্পণ কাঁরয়াছি। এই বাহুবন্ধান পুদঢ় হছউক-_ 

এই চিরসাহচর্যয প্রীতিপ্রদ হউক-_এই আঁতিনব সম্বন্ধ চিরপুরাতন হউক-_. 
ইহাই এখন ইংলগড এবং ভারতবর্ষের সমবেত প্রার্থনা । ইংলণ্ড এবং 
তারতবর্ধের এই শুতসাদ্মিলন দিনে, ইংরাজ বাগ্গালন সত্যের সম্মান বঙ্ষার্থ 
--সরলভাবে আত্মাপরাধ স্বীকার 'করিতে লম্মত হইলে; _জেত বিজিত 
গকলকেই বলিতে হইবে £- 

9175) -00-00019 8৪ 2007৩ 077017%706 61080, £08076৫. 
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